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اأبّح، نوطة ُدنيا منخف�شة بل عالية المقام، قامة غير متعبة لكنها بطيئة، لكنها مم�شوقة،  �شوت 
م�شتقيمة، اإنه اأحمد حاطوم الذي اأر�شل تحّية الوداع، غائباً عن الوطن عن الحياة، ولن يغيب عن 

اللغة العربية وعن الل�شانيات جملة، عن البالغة والبيان ال�شليم.
ل م�شكلة في اأنه يتكّلم بمو�شيقى خافتة، بحيث ت�شمعه ول ت�شمعه وبحيث تعجب لهذه الإرادة في  

�شوقي اأبي �شقرا

www.alghaoon.com
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كتب ماهر �شرف الدين
اأ�شفل هذه ال�شفحة  اإذاً، تراجعت ال�شّيدة جمانة حّداد )ال�شورة( في البيان المن�شور 
 )20 )تو�شيح وت�شحيح...( عّما كانت قد هّددت به في بيانها الأول )انظر ال�شفحة 

الذي ن�شرته في جميع ال�شحف اللبنانية وبع�ض المواقع اللكترونية.
الق�شاء  اأم���ام  "الغاوون"  ح��ق  ف��ي  القانونية  الإج�����راءات  "�شـاأتخذ  الأول:  البيان 

اللبناني".
ن�شر  منكم  "نطلب  الثاني:  البيان 
واإل   )...( والت�شحيح  التو�شيح  هذا 
القانونية  الإج�������راءات  ن��ّت��خ��ذ  ���ش��وف 
الالزمة في حّق جريدتكم وحّق كاتب 

المقال اأمام الق�شاء اللبناني".
هكذا تتراجع حّداد، وب�شرعة قيا�شية 
والتهّور  "الجراأة"  ع���ن  )ي����وم����ان(، 
الأول،  بيانها  في  اأظهرتهما  اللذين 
 - تكتيكّي  اأنه  الزعم  ن�شتطيع  وال��ذي 
الإجابة  م��اأزق  من  هرباً   - البيان  اأي 
ماهر  �شّلمِك  الآت��ي: هل  ال�شوؤال  عن 
�شرف الدين ن�شخة من مجلة "ج�شد" 

مع مقال عنها؟ نعم اأم ل؟
و"واإل"  "�شين" ال��وع��ي��د  ب��ي��ن  ل��ك��ْن، 
"الغاوون"  تريد  كالم  ثمة  التراجع، 

التعليق به على البياَنْين و�شواهما.
التتّمة          20

اللكتروني  الموقع  ال�شتيالء على  تّم  الفائت  اأيلول   30 الثامنة من م�شاء  ال�شاعة  تمام  في 
اللكتروني"  ل��ل��ردع  عامل  جبل  "كتيبة  نف�شها  اأ�شمت  جهة  قبل  م��ن  "الغاوون"  ل�شحيفة 
اآت...  ال��رادع  "الغ�شب  فيها:  ورد  مما  تهديد  ر�شالة  موّجهًة  النار(  تنفث  جمجمة  )�شعارها 
اآٍت... ل�شنا هواة حرب... ول�شنا من المعتدين... ل تحرجونا فتخرجونا". وختم البيان: "اإن 
ا�شتمّر اأولئك المجرمون في غّيهم ولم يردعهم عقالوؤهم فليتحّمل الجميع الم�شوؤولية، وقد 
اأُعذر من اأنذر... الجندي المجهول/ كتيبة جبل عامل للردع اللكتروني". وبعد اأربع �شاعات 
تّمت ا�شتعادة الموقع، الذي عاد واخُترق في اليوم التالي، وبقي م�شلوًل حتى م�شاء 3 ت�شرين 

الأول )اأكتوبر( 2008، حيث تّمت ا�شتعادته وتح�شينه ب�شكل نهائي.
جدير بالذكر اأنها المّرة الأولى التي يتعّر�ض فيها الموقع منذ اإن�شائه اإلى مثل هذه الهجمات. 
وقد اأّكد الزميل رجا المهتار مدير الموقع اأن محاولت الختراق ما تزال م�شتمّرة حتى الآن.

جانب رئي�ض تحرير "الغاوون"،
و/ اأو ح�شرة المدير الم�شوؤول في جريدة "الغاوون"،

ن�شرت جريدتكم في عددها الثامن ال�شادر في الأول من ت�شرين الأول 2008، 
مجموعة من الفتراءات تتعّلق بمجّلة "ج�شد" التي نعمل على اإ�شدارها، كما 
تتعّلق بديوان ال�شاعرة جمانة حّداد "عودة ليليت" وبكتابها حول ال�شعراء 

المنتحرين، واتهمتموها بال�شرقة الأدبية، وهذه كّلها افتراءات ل اأ�شا�ض لها 
من ال�شّحة وتقع في باب القدح والذّم وت�شويه ال�شمعة ال�شخ�شية والأدبية، 
بناء  الف��ت��راءات.  الجهة �شاحبة  اإزاءه��ا في مداعاة  بحّقنا  والتي نحتفظ 
عليه نطلب منكم ن�شر هذا التو�شيح والت�شحيح في �شكل بارز منذ اليوم 
"الغاوون" اللكتروني على الإنترنت، كما  في ال�شفحة الأول��ى من موقع 

وفي العدد المقبل من جريدة "الغاوون" الورقية، وذلك في المكان نف�شه 
وال�شفحة نف�شها وبالحجم نف�شه الذي احتّله المقال الت�شهيري المذكور، 
وفقاً لقانون الإعالم والمطبوعات، واإل �شوف نّتخذ الإج��راءات القانونية 

الالزمة في حّق جريدتكم وحّق كاتب المقال اأمام الق�شاء اللبناني.
ت�شرين الأول 2008 بيروت في 6 

كتبت زينب ع�ّشاف
يرقد ال�شاعر الم�شلول على �شريره في عمق ال�شورة. كاأنه ق�شيدة اأخرى ل نريد اأن نقراأها. عّبا�ض 
اليو�شفي )ال�شورة( ا�شم لم يعرفه �شارع الحمراء لُتقلقه غيبته كما اأقلقته غيبة فادي اأبو خليل مثاًل. 
لذا على هذا ال�شارع اأن ي�شغي اإليه اليوم. اآن لل�شو�شاء اأن تخجل قلياًل ليعلو �شوت ال�شمت ولو مّرة.

الملّف الذي تفتحه "الغاوون" في عددها هذا )وفي اأعداد مقبلة متفّرقة( هو "تكريم" لر�شيف ال�شعر 
- عا�شمته الحقيقية. اإنه بحث عن �شاعر �شائع "لي�ض البطل، ول حتى الظّل في هذا الفيلم"، وعتق 
"َكْيٍف" في ن�شخته ما بعد الحداثية،  "رومّيات" الحمداني من �شجنه، ولقاء �شعلوك  اآخر ي�شتلهم 

وتحّري "م�شّبك" الق�شائد في رحلة الفقر وال�شعادة...
الظالل تتكّثف على ال�شفحات المقبلة لتك�شف خزي المنابر والأ�شوات العالية. الحياة ت�شخر من 
ر�شانة الأدب المميتة، تفي�ض عنها وتجرف زيفها. نماذج كثيرة ي�شّمها الملّف يمّثل كّل منها "هام�شاً" 
فمن  البيئة،  باختالف  مختلفاً 
"الكال�ض"،  اللبنانية  ال�شعلكة 
اإلى ال�شعلكة الم�شرية الخفيفة 
العراقية  ال�شعلكة  اإل���ى  ال����دم، 
ب��ج��رع��ات ح��زن��ه��ا ال��ك��ب��ي��رة، اإلى 
�شعلكة "الدرو�شة" في ن�شختها 
ال�شورية... �شعراء خانوا ال�شعر 
م��ع ال��ح��ي��اة، و���ش��ع��راء ذاب����وا في 
الهام�ض.  ح��ت��ى...  مجتمعاتهم 
الوا�شعة  يومياتهم  ف��ي  غ��رق��وا 
الأكمام، راحوا بالحرف يلّمعون 
����ش���ي���ف ه������ذا ال���م�������ش���ّم���ى ح����ي����اًة، 
التاريخ  ل�"مخابرات"  ت��ارك��ي��ن 
ت�شاء. كما  ت��ق��اري��ره��ا  تكتب  اأن 



َم���ن م��ّن��ا ي��ج��روؤ ال��ي��وم ع��ل��ى ك��ت��اب��ة م��ث��ل هذه 
ال��ر���ش��ائ��ل ب��ه��ذا ال�����ش��دق وه���ذه ال���ج���راأة اأمام 
الذات واأمام الآخرين؟ �شجاعة التعبير بالكره 
بالعبقرية  الع���ت���راف  م���ع  وج����الء  ب��و���ش��وح 
تبادلها  كما  ر���ش��ائ��ل  ف��ي  كالهما  وال��م��وه��ب��ة، 

هوؤلء الكبار بالأم�ض.
اإرها�شات  الأدب����ي  الو�شط  ف��ي  ال��ي��وم  ت��ح��دث 
ون��م��ي��م��ة واأح���ق���اد وط��ع��ون و���ش��ك��اك��ي��ن وكذب 
واإغراء وبيع و�شراء... لكن ل �شيء من هذا، ل 
�شيء من هذه الجراأة وهذا ال�شدق والتوا�شع 
الذي ي�شدر عن اإيمان وفهم عميَقْين بالرغم 

من حّدة الختالف.
اإنني اأترجم هاتين الر�شالَتْين اللتين ُتن�شران 
للمّرة الأولى في اللغة العربية لأقّدمها اإلى 
الأخرى  - هي  تدخل  "الغاوون" حيث  ق��ّراء 

- غوايُتها الإبداعية والثقافية بّوابَة ال�شراع 
اإنها  الثقافي وهي مفتوحة على م�شراعيها. 
دعوة عميقة �شادقة لكل الأدب��اء والمبدعين 

اأن يتاأّملوا، ولو لحظًة، هذه الر�شائل.
التنوير  ع�شر  من  عبقريتان  وڤولتير  رو�ّشو 
ت��اأه��ي��ل المجتمع  ال�����ذي ك����ان الأ����ش���ا����ض ف���ي 
الثورة الفرن�شية  الفرن�شي واإع��داده لإط��الق 

الكبرى.
متنافرتان  ع��ب��ق��ري��ت��ان  وڤ���ول���ت���ي���ر  ����و  رو�����شّ
يديران  عالَمْين  تعك�شان  مراآتان  مت�شادتان، 

ظهراً لبع�شهما.
ڤولتير يغور في اأعماق المجتمع مدركاً خباياه 
وماآ�شيه، واقفاً و�شط اللّجة، محاوًل بقلمه اأن 
يفعل �شيئاً حتى اأن مواقفه الأدبية هذه قادته 
اأُعِدمت  اإلى الدفاع عن حالة ماأ�شوية لعائلة 

خطاأ في اأيامه )جان كال�ض( ُمحدثاً بموقفه 
هذا �شّجة كبرى في حينها ومبتكراً لما يعرف 
اليوم ب�شخ�شّية المثقف ودوره في المجتمع 
)L’intellectuelle(، اأي بروز هذه ال�شخ�شّية 
الجديدة التي َعْبَر منبر الإبداع والفكر تدخل 
اإلى ال�شراع الجتماعي وال�شيا�شي، وهذا اأمر 
حكراً  ك��ان  اإذ  ڤولتير  قبل  م��وج��وداً  يكن  ل��م 
ال�شلطات والطبقات الجتماعية  اأ�شكال  على 
ال��ق��ائ��م��ة يومذاك  وال��دي��ن��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 
كالكني�شة والنبالء وكبار الموظفين والتّجار. 
اأدخل ڤولتير عبر هذه الحادثة وموقفه منها 
�شخ�شية المثقف بموازاة ال�شلطات والطبقات 
كانت تحتكر هذا  التي  والدينية  الجتماعية 
ال��دور، ومن هنا يمكننا اعتبار اأن ڤولتير هو 
اأّول مثقف اإ�شكالي ُمعار�ض بالمعنى ال�شيا�شي 

الذي �شار اليوم ُيعرف بدور المثقفين.
اأم���ا رو���ّش��و فيم�شي ف��ي الت��ج��اه الآخ���ر، اإلى 
خباياها  مكت�شفاً  الن�����ش��ان��ي��ة،  ال����ذات  اأع��م��اق 
الأنا  خلجات  ف��ي  ري�شته  وا���ش��ع��اً  وخ��ف��اي��اه��ا، 
واأعماقها ناثراً بجراأة فريدة على الورق خفايا 
"اعترافات"  في  اليومّية  وال�شخ�شّية  ال��ذات 
تهّز الحياة الجتماعية كمو�شوع وتبتكر نوعاً 

اأدبّياً جديداً.
ورو�ّشو الذي يم�شي اإلى الطبيعة كمحاور لها 
خ�شبة  على  منها،  ليطّل  لأ�شرارها،  مكت�شف 
بقلمه  نف�شه  �شياغة  يعيد  ال���ذي  المجتمع 

رو�ّشو في "عقد اجتماعي" اأّول من نوعه.
رو�ّشو وڤولتير برهان على ان�شطار العبقرية، 

على �شمّوها، وعلى ق�شوتها.
�شوقي عبدالأمير
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النا�َض  ُتعجُب  اأنت  ذلك.  واأ�شكرك على  الإن�شاني  النوع  �شّد  الجديد  كتابك  ا�شتلمت  "�شيدي؛ 
المجتمع  ب�شاعات  حقيقية  ب��األ��وان  تر�شم  اأن���ت  ُحهم.  ُت�شحِّ ول  حقيقَتهم  لهم  تقول  ال��ذي��ن 
الإن�شاني، التي يهدهدها الجهل وال�شعف، بكثير من الرقة والعذوبة. لم ي�شتغّل الن�شان قط 
هذه الطاقة الروحية لي�شبح اأكثر حماقًة... وها هو يح�ّض برغبة في اأن يم�شي على اأربعة اأطراف 
عندما يقراأ كتابك. لكن، ولأني منذ �شتين �شنة قد ن�شيت هذه العادة يبدو اأنه من ال�شعب علّي 

القيام بذلك الآن، لهذا اأترك هذا المظهر الطبيعي لكل اأولئك الذين هم 
اأهلُّ به منك ومّني. كذلك ل يمكنني الرحيل هناك لاللتقاء بالبرابرة 
اأعاني منها ُتجبرني على البقاء قرب  اأّوًل لأن الأمرا�ض التي  في كندا، 
اأكبر الأطباء في اأوروب��ا حيث ل اأ�شتطيع العثور على العالج نف�شه لدى 
اإلى  و�شلت  قد  الحرب  لأن  وثانياً  هناك،   Missouris المي�ّشوري  قبائل 
هذه البلدان، ونماذج الأمم التي نعي�ض فيها قد جعلت من هوؤلء البرابرة 
�شّريرين مثلنا تقريباً. ولهذا اأ�شعى جاهداً اإلى اأن اأكون بربرياً م�شالماً في 

الوحدة التي اخترتها قرب وطنك حيث ترغب في البقاء".
ُن�شرت في �شبتمبر 1755 بعد م�شرحية ڤولتير التي تحمل عنوان "يتيم ال�شين".

هو  الذي  اأنا  واأكثر،  اأكثر  فّي  توؤّثر  التي  ال�شرور  لي  جلبت  لقد  اأحّبك.  ل  اأنا  "�شّيدي؛ 
اأم�شيته  ال��ذي  لّلجوء  كثمن  لقد خ�شرت جنيف  ل��ك.  والمتحّم�شين  واح��د من مريديك 

فيها.
لقد حّرفت عّني مواطنّي كرّد علّي لقاَء الت�شفيق الذي وّجهته لك بينهم. اأنت الذي تجعل 
اإقامتي في بلدي ل ُتطاق. اأنت الذي �شتدفعني لأموت في اأر�ض غريبة محروماً من كّل 
رون تاركاً ال�شرِف كّله على قارعة  المراحم التي يحظى بها الُمْحَت�شَ
الطريق في حين اأنني �شواء اأكنُت حياً اأم ميتاً كانت �شترافقني �شارات 

التقدير وال�شرف واأنا في بالدي...
اإنني اأكرهك. واأخيراً فقد اأردت ذلك لنف�شك. اأكرهك بكل الم�شاعر 
التي كان قلبي يحتفظ لك بها ولم يبق لك فيه �شوى الإعجاب الذي 

ل يمكن اأن يرف�شه لعبقرك الجميل والحّب لكتاباتك.
اإذا كنت ل اأ�شتطيع اأن اأعترف لك اإّل بمواهبك فلي�ض ذلك من خطاأي. 
لن اأتاأّخر قط في الحترام الذي يليق بك، ول في الأ�شول المترتبة 

على هذا الحترام. لكن، وداعاً �شّيدي".
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اأت��ذّك��ر اآخ��ر م��ّرة �شاهدُت 
فيها فادي اأبو خليل، لي�ض 
ف��ي ال�����ش��ارع ب��ل ف��ي فيلم 
علوية(،  برهان  )اإخ��راج  "خل�ض" 
ة �شديَقْين حميَمْين من  ق�شّ وهو 
اأي����ام ال��ح��رب الأه��ل��ي��ة )ف����ادي اأبو 
يتحّولن  ح�شني(  وري��م��ون  خليل 
اإلى ال�شرقة بعدما ف�شال في تحقيق 
الآمال المعّلقة. اأحدهما يعتقد اأنه 
ي�شتطيع اأن يفعل كل �شيء بما في 
لكنه  حبيبته،  م��ن  الن��ت��ق��ام  ذل���ك 
�شوى  ي�شتطيع  ل  ال��ح��ق��ي��ق��ة  ف���ي 
ال��ه��رب اإل��ي��ه��ا ح��ي��ن��اً وب��ع��ي��داً عنها 
عالقة  الق�شة  )ت�شبه  اآخ���ر  حيناً 
فادي والكثير من المثقفين ب�شارع 
الحمراء(. قلت في قرارة نف�شي اإن 
فادي قّدم مجهوداً كبيراً في فيلم 
اأق����ّل م��ا ي��ق��ال ف��ي��ه اإن����ه ع��ن خردة 
الما�شي الفكرية، فقد كان برهان 
علوية في غنى عن فكرته البائدة 
زمن  منذ  الم�شتنفدة  وكلي�شيهاته 
�شبعينيات  ف��ي  الطالبية  ال��ح��رك��ة 

القرن الما�شي.
فادي  هاتف  رقم  ي�شاأل عن  بع�شم 
اأب����و خ��ل��ي��ل، ل��ك��ن ل ج�����دوى. قيل 
منطقة  في  عائلته  مع  يقطن  اإن��ه 
اللويزة بعدما غادر الأ�شرفية. كان 
ف���ادي اأح���د اأرك���ان ���ش��ارع الحمراء، 
ال�شيروكي  ���ش��ي��ارت��ه  ف���ي  ي��ت��ج��ّول 
ذهاباً  يتم�ّشى  اأو  ال��ري��ن��و،  وقبلها 
ويجل�ض  ال��ر���ش��ي��ف،  ع��ل��ى  واإي����اب����اً 

المقهى  ف������ي 
م����������ت����������اأّم����������اًل 
وم��������م��������ازح��������اً 
الجميع، وياأكل 
ف����������ي م����ط����ع����م 
 . " بر بر "
حاماًل  اأذك�����ره 
م������ن������ق������و�������ش������ة 
ال�������ج�������ب�������ن�������ة، 
واأح����������ي����������ان����������اً 
من  م���ت���ح���ّدث���اً 
هو  �����ش����ي����ارت����ه 
ال��������م��������ع��������روف 
بطّلته وطوله.

اأن  وم����������ن����������ذ 
غ�����������������ادر اأب����������و 

ال���ح���م���راء، ����ش���درت بع�ض  خ��ل��ي��ل 
التي  ال�����ش��ع��ري��ة  الأن���ط���ول���وج���ي���ات 
ثالثة  م��ن  اأك��ث��ر  ل��دي��ه  اأن  تنا�شت 
دواوي����ن، اإ���ش��اف��ة اإل���ى اأن���ه �شاحب 
كورن" وم�شرحية  "بوب  م�شرحية 
التي  وحديث"  و����ش���ع���ر  "راديو 
اأحدثت �شدمة، اإذ اأنه م�شرح ال�شعر 
من خاللها، وانتقى ن�شو�شاً لبول 
واأن�شي  ب��ي�����ش��ون  وع��ب��ا���ض  ����ش���اوول 
ال���ح���اج وغ���ي���ره���م. ال��ج��دي��ر ذكره 
ع��ل��ي م��ط��ر مّثل  ال�����ش��اع��ر  اأن  ه��ن��ا 
ال�شاب  جانب  اإل��ى  الم�شرحية  ف��ي 
رائ������د ي��ا���ش��ي��ن ال������ذي ����ش���اف���ر اإل����ى 
اأوروبا ورينيه ديك �شاحبة ال�شيرة 
مطر  ح��ال  تكون  ورب��م��ا  المذهلة. 

لم  ح��ي��ث  خليل  اأب���و  �شديقه  ح���ال 
بالهتمام  ال�شعرية  تجربته  تحَظ 
المنا�شب )لدى مطر كتاب بعنوان 
بعنوان  واآخ�������ر  الروح"  "كالب 
المقعد(،  �شقيقه  عن  "المزغرد" 
ال��ت��م��ث��ي��ل وكتابة  ي��ع�����ش��ق  اأن����ه  ك��م��ا 

ال�شيناريو في بلد الظلمات.
اأبو خليل عالمة من عالمات  كان 
�شارع الحمراء، وقد غادره باإ�شرار 
المقابل  وف���ي  اإع�����الن.  دون  وم���ن 
يرتادها  كان  التي  الأمكنة  تبّدلت 
"المودكا"  ال�شاعر من مقهى  هذا 
)اأ�شبحا  "الويمبي"  مقهى  اإل���ى 
الجاهزة!(.  الألب�شة  لبيع  م��ح��اًل 
"فيديو"  ك��ت��اب��ه  ف���ي  ف����ادي  ي��ك��ت��ب 

محل  اأن  ع������ن 
�شو"  "الرد 
من  كثيراً  يبّدل 
والأمر  لفتاته، 
على  ي����ن����ط����ب����ق 
المحال  م��ع��ظ��م 
حانة  التجارية: 
اأندريه"  "�شي 
ال�����������ت�����������ي ك���������ان 
�شاحبها  ف�����ش��ل 
هذه  اإع���دام���ه���ا. 
كّلها  ال���م���ع���ال���م 
ا�����ش����ت���������ش����ل����م����ت 
اإل���������ى ت�����ح�����ّولت 
التي  ال���م���دي���ن���ة 
غرقت في خ�شم 
اأب�������و خليل  ف�������ادي  ال�����ش����ت����ه����الك. 
اب���ن م��ن��ط��ق��ة الأ���ش��رف��ي��ة ك���ان من 
ع�����ش��اق ����ش���ارع ال���ح���م���راء ح��ت��ى في 
اخترق  الأه���ل���ي���ة  ال���ح���رب  خ�����ش��م 
عبا�ض  وق������راأ  ال���ت���م���ا����ض،  خ���ط���وط 
�شيوعياً  ك���ان  اإن���ه  وق��ي��ل  ب��ي�����ش��ون، 
اأنه  وت����رّدد  الكتائبي،  ال��و���ش��ط  ف��ي 
يقف  ك��ان  عندما  الأول  كتابه  دّون 
اأما  ب�شيارته،  ال��ح��م��راء  ���ش��ارع  ف��ي 
محال  ع��ن  فكتبه  "فيديو"  كتابه 
وكّتابه  و�شخو�شه  الحمراء  �شارع 
اأن  و�شعرائه )ثمة من اقترح عليه 
في  يقول  وه��و  "ويمبي"(،  ي�شّميه 
اأن  المبا�شرة،  "تلهمني  مقّدمته: 
اأرى نف�شي اأتكّلم مبا�شرة، بوا�شطة 

اأي�شاً،  فيديو".  �شا�شة  اأو  ال�شعر 
يعلن اأبو خليل في المقّدمة ذاتها: 
من  وال��ف��ي��دي��و  وال��م��ع��دن  "النثر 
عاد  ما  الوا�شحة.  عالمات حياتنا 
بدونها". هذا  ال�شتمرار  بالإمكان 
فيديو  تجربة  اأول  اأج��رى  ال�شاعر 
ق�شيدة  على  ون��ف��ذه  �شعري  كليب 
بي�شون.  ل��ع��ب��ا���ض  "النتحار" 
فيها  ال���ت���رك���ي���ز  ي���ت���ّم  وق�������ش���ائ���ده 
وعلى  ال�شينمائية  ال���ذاك���رة  ع��ل��ى 
يو�شف  زميله  يقول  كما  اإيحاءاتها 
"فيلم"  بّزي. كتب ق�شيدة بعنوان 

من "ل �شيء تقريباً":
�شيجارتها لول  اأ�شعلت  "عندما 

وتمّددت على ال�شرير
وقف "�شيلر" على باب الحّمام

ي�شترجع ما�شيها بدون "�شيلر"
ما�شيها الذي تاألم كثيراً 

تلك اللحظة".
اأي�شاً  اأخ��رى،  اإن��ه كتب ق�شيدة  بل 

بعنوان "فيلم" يقول فيها:
البطل "ل�شت 

ول ظّل
في هذا

الفيلم".
"فيديو" يقول  اإح��دى ق�شائد  في 
�شاوول/  "بول  خ��ل��ي��ل:  اأب���و  ف���ادي 
لعّل  وجهه".  ع��ل��ى  و����ش���اح  ال��م��ل��ل 
���ش��اوول ه��و اأب����رز ال�����ش��ع��راء الذين 
�شمدوا في قلب �شارع الحمراء، واإن 
اآخر. اإل��ى  ب��ّدل جلو�شه من مقهى 

الأ�شرفية،   abc محلة  في  خليل  اأب��و  بفادي  التقيت  "لقد  الأمين:  لر�شوان  �شبيتي  فيديل  ال�شاب  اللبناني  ال�شاعر  قال  اأ�شابيع  ب�شعة  قبل 
الحديث  انتهى  منيح؟  م�ش  الو�شع  فيديل  يا  لي:  فقال  ن��راك؟  ل  اأينك  ف��ادي  اأجبته:  فيديل؟  اأن��ت  هل  �شاألني:  جديد،  من  تعارفنا  وبعدما 
والم�شرحي. وال�شاعر  الممّثل  خليل  اأب��و  ل��ف��ادي  ج��دي��دة  ق�شيدة  ق���راءة  اإل��ى  يطمح  دائ��م��اً  وه��و  المنطقة  فيديل  ي��غ��ادر  اأن  قبل  هنا، 

محمد الحجيري - بيروت

منذ اأن غادر فادي اأبو خليل �شارع الحمراء 
كثرت الت�شاوؤلت حوله: اأين هو؟ ماذا يفعل؟ 
جابر  يحيى  ال�شاعر  �شديقه  ت��رون��ه؟  ه��ل 
"عن �شاعر مفقود ُيدعى فادي  كتب مقالًة 
اأبو خليل"، قال اإنه �شيهديها اإلى روح فادي 
الحمراء  �شارع  اأن  ب��دا  لقد  يمت.  لم  ال��ذي 
ه��و ���ش��ري��ان ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ي��روت، وم��ن يغب 
عنه يتقّل�ض ح�شوره الثقافي في لبنان. ل 

اأحد ينكر اأن اأبو خليل كان من وجوه ال�شعر 
الحديث في لبنان، وقد �ُشّمي مع مجموعة 
من اأبناء جيله باأنهم "جيل �شعراء الحرب"، 
وهذه الت�شمية انتهت وباتت تالقي اعترا�ض 
واإ�شكندر  �شهوان  �شارل  خ�شو�شاً  بع�شهم، 

حب�ض.
)ال�شورة المقابلة: فادي اأبو خليل
مع ناتا�شا اأ�شقر من فيلم "خل�ض"(.
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وائل ال�شمري - القاهرة

رامي يحيى "التحديث" الأخير ل�شورة ال�شعلوك في ال�شعر الم�شري، ت�شّدر ا�شمه عناوين ال�شحافة الم�شرية اأخيراً، لي�ش ب�شبب اأ�شعاره، بل ب�شبب الأحداث ال�شيا�شية الملتهبة، 
وتحديداً يوم ال�شاد�ش من اأبريل الما�شي، والذي �شهد اأول اإ�شراب عام ل�شعب م�شر، �شارك فيه رامي على طريقته ال�شاخرة، فنزل من بيته يحمل بالوناً كبيراً كتب عليه: "متنفوخنا�ش 
اأكتر من كده"،  وعلى الناحية الأخرى من البالون كتب "نظيف نظيف نظيف، واهلل العظيم نظيف، اأنا بتكّلم على جيبي م�ش على رئي�ش الوزرا اأحمد نظيف"، فاعتقلته ال�شلطات 
اأن قابلته  اإلى  "الطارئة"، فتراجعت عن الفكرة،  اأن تغّره �شهرته  اأُجري معه حواراً فانتازياً، لكني تخّوفت من  اأن  اأبريل". فّكرت في  "�شباب 6  الم�شرية، مع ما �ُشّمي بعد ذلك 
ال�شاعة  غد  بعد  "ل،  فقال:  �شدفته على الياهو ما�شنجر، وبعد ال�شالم والتحية اأعربت له عن رغبتي في الحوار ال�شحافي، فقال: "حّدد الزمان والمكان"، فقلت: "غداً ال�شاعة 1". 

"ال�شعلوك" )ا�شم  رامي  اأو�شال  في  تدب  بداأت  اللعينة  ال�شهرة  هي  ها  فقلت  ديوانه الوحيد(، ثم قلت له بحزم: "ل بكرا ال�شاعة 1 ومتهرج�ش"، فقال: "اأمرك يا با�شا". 8". 

اأ����ش���ي���اء ع�����ّدة ي��ح��ّب��ه��ا رام���ي 
على  ه��ي  ع��ام��اً(  يحيى )30 
الترتيب: التمثيل، الإخراج، 
ال�شيناريو:  كتابة  والأغ���ان���ي،  ال�شعر 
"الإبداع اأرزاق يا فندم، وزي ما تيجي 
ت���ج���ي! ك��ت��ي��ر ب���ك���ون ب��ف��ّك��ر ف���ي فكرة 
معّينة ومكن�ض عارف دي تتكتب اإزاي، 
فلو طلعت غنوة... ما�شي، �شيناريو... 
مفي�ض مانع، ق�شيدة... اأهاًل و�شهاًل، 
ال�شعر ج��داً حينما  اأح��ب  ب���داأت  لكني 
ح�شلت على اإحدى الجوائز، ف�شّددت 
دي���ون���ي ب���ج���زء، وال��ب��اق��ي )اأ����ش���ار اإلى 

راأ�شه( �شرفته على لزوم ال�شيء".
ي�شف  ه���ك���ذا  اأقّليات"  "كوكتيل 
غطي�ض  اأ����ش���ود  "فاأنا  ن��ف�����ش��ه:  رام����ي 
ف���ي م��ج��ت��م��ع م��ل��ّون��ي��ن، ن���وب���ي و�شط 
لوالديه  الوحيد  ال��ول��د  القاهريين، 
و�شط  زملكاوي  ال��ح��ارة،  عيال  و�شط 
الأه�����الوي�����ة، ب��ك��ت��ب ���ش��ع��ر ف���ي عالم 
اأن��ه عامّية،  بّيا، والأده��ى  مبيعترف�ض 
والأَمّر اأنه نثر، وحينما كتبت الأغاني 
اأخذها مّني مطربون مغمورون لفرق 
تحت الأر�ض، وحينما كتبت ال�شيناريو 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات لأف�����الم روائية  ك��ت��ب��ت 
الوحيد  وكنت  ت�شجيلية،  اأو  ق�شيرة 

في مدر�شتي اللي ا�شمي رامي...".
على  لالعترا�ض  ال��ب��ال��ون  نفخ  ف��ك��رة 
لمعت  الم�شرية  ال�شيا�شية  الإدارة 
ف���ي ذه����ن رام�����ي ب��ع��د اإدم����ان����ه للعبة 
اأن  فقّرر  المحاكي،  اأي  ال�شيمينيتور، 
بطريقة  الحكومة  تفعله  م��ا  يحاكي 
اإلى  اأننا نعود  �شاخرة: حينما اكت�شف 
الوراء ونتاأّخر عن بقية �شعوب العالم 
ل  بظهره  ال�شارع  ف��ي  يم�شي  اأن  ق��ّرر 

ب���وج���ه���ه، وظ���ّل 
على هذه الحال 
- على حّد قوله 
- ث��الث��ة اأي����ام! 
وحينما اكت�شف 

الحكومة  اأن 
بما  ت��ك��ّل��ف��ن��ا 
لنا  ل ط��اق��ة 
ب��ه ق���ّرر نفخ 
ال��ب��ال��ون حّد 
الن����ف����ج����ار! 
اأخرى  وم��ّرة 
راأى  ح��ي��ن��م��ا 
الحكومة  اأن 
اأن  ت�������ري�������د 
اأ�شوات  تكتم 
�شة  ر لمعا ا
على  و�����ش����ع 

فمه كّمامة.
ال�����ح�����ك�����وم�����ة  ل 

المعار�شة  ول  ح��ك��وم��ة، 
ما  ه��ذا  �شعب،  ال�شعب  ول  معار�شة 
ت��اأّك��د م��ن��ه رام���ي ب��ع��د اع��ت��ق��ال��ه ف��ي 6 
اأبريل الما�شي: "الغريب اأن الجميع 
يتعامل مع الأمر بجّدية �شديدة، كما 
اأن  اأرى  اأن���ا  ب��ج��ّد!  المو�شوع  ك��ان  ل��و 
واأكثر  اأكثر عبثية  نكون  اأن  الحّل في 
اأف�شل  اأم��ل في حياة  لمنطقية، فال 
اإل حينما يكت�شف بيل غيت�ض برنامج 
ك��م��ب��ي��وت��ر ج���دي���داً ن��ق��در م���ن خالله 
اأب لود  اأو  على عمل دون لود للثورة، 

للوطن"!
فما  رام���ي،  بها  ت�شّمى  ع��دي��دة  اأ�شماء 
م����ن لع�����ب ك�����رة اأف���ري���ق���ي اأت������ى اإل����ى 

با�شمه،  ال��ن��ا���ض  ون�����اداه  اإل  م�شر 
والنا�ض تناديه في اأيام انطفاء نجم 

الالعبين الأفارقة با�شم "ق�شوع" لأن 
بطل فيلم "بطل من ورق" كان ا�شمه 
ديوانه  �شدور  وبعد  ق�شوع".  "رامي 
"�شعلوك"  ا���ش��م  يحمل  ال���ذي  الأول 
حمل ا�شم ديوانه، وفي الفترة الأخيرة 
تغّير ال�شم لُي�شّمى بالمنفوخ، اأو "اأبو 
رامي  اأن  اإل  ال��م��ج��ن��ون،  اأو  بّلونة"، 
اعتر�ض على ال�شم الأخير، طالباً من 
اأ�شدقائه عدم تكراراه لأنه تعّرف في 
ل��ه م��دّون��ة تحمل  اإل��ى �شاب  المعتقل 
ال���ش��م ن��ف�����ش��ه، ف��م��ن��ع ال��ن��ا���ض م��ن اأن 
اختالط  ب�"المجنون" ل�"منع  تناديه 

الأن�شاب"!
للمقاهي في حياة 
خا�ض  دور  رام���ي 
ب��ه وحدها،  ت��ق��وم 
ترّدده  كثرة  وم��ن 
ع������ل������ى م����ق����اه����ي 
باتت  البلد  و�شط 
الكرا�شي  ت��ع��رف��ه 
والأك���������واب، 
اأك��ث��ر مما 

ي��������ع��������رف��������ه 
ال�������ع�������ّم�������ال 
 : ئن با لز ا و
ي  و لقها ا "
ال�شّيقة  وال���م���م���ّرات  ب��ي��وت 
خريطة خا�شة جداً لو بتحب ال�شي�شة 
وال����ط����راوة وق���ع���دة ال�������ش���ارع... يبقى 
عليك وعلى التكعيبة... حيث المعلم 
 - بكل طيبته وجدعنته  لبتون  اأحمد 
معل�ض لزم اأنافقه �شوية لأن ح�شابي 
باأو�شو  ال�شهير  واأ�شامة   - تقيل  عنده 
وعبقري  النظير  منقطعة  ولما�شته 
ر����ض ال��ح��ج��ارة ال��م��ع��ت��ب��ر ���ش��ّي��د، ب�ض 
�شم�شية ع�شان  م��ع��اك  ي��ك��ون  ري���ت  ي��ا 
الع�شافير ول م��وؤاخ��ذة واخ��دة هناك 
ك��ن��ت من  اإذا  الآخ�������ر!  ع��ل��ى  راح��ت��ه��ا 
النا�ض اللي بيحّبوا ي�شربوا قهوة فال 
الثقافية،  ال��ن��دوة  ب���ّن  ع��ل��ى  يعلو  ب���ّن 

وال��ت��ي ت��م��ت��از ب��خ��الف ذل���ك بتقديم 
اأو  انقر�شت  التي  التنمباك  ال�شي�شة 
كادت فتح�ّض اأنك في محمية طبيعية 
من  التنمباك  �شاربي  على  للحفاظ 
الندثار! اأما اإذا كنت تبحث عن قاعدة 
اإطالق اإفيهات طازة جداً يبقى تدخل 
- هتالقي  القهوة طبعاً   - اأي��ت  اأف��ت��ر 
العجيب اأحمد مهران بقدرته الهايلة 
في التريقة على اأي حّد، وحامل تراث 
�شيادتك  ولو  �شفرة.  ر�شا  عم  القهوة 
م��ن اأن�����ش��ار ال��ح��ري��ة ف��ال ت��ح��زن من 
ت��ّم اخ��ت��زال الحرية  ح��ال البالد فقد 
في م�شر لقهوة في ميدان باب اللوق 
وهناك ممكن ت�شرب كل اأنواع البيرة 
خمرة  يعني  قال  الملّون،  وال�شبيرتو 
اأي  يعملوا  بيعرفو�ض  ما  لأنهم  وب�ض 
اللي  القهوة  خ�شو�شاً  تاني،  م�شروب 
قتلى  ل��رم��اد  اأق����رب  ب��م��ادة  بيعملوها 
م��ع��رك��ة ال��ع��الم��ي��ن. اأم���ا ل��و ك��ن��ت من 
محّبي الوحدة فعليك بقهوة عم اأحمد 

الملّقبة ب�: قهوة الزبون الواحد".
النا�ض اأكثر عبثية من الحكومة، هذا 
راأيه  على  وي�شت�شهد  رام���ي،  ي���راه  م��ا 
لنا وعالمات  �شردها  بمواقف عديدة 

الده�شة تحتّل مالمحه:
اأثناء   1992 ال��ع��ام  م��ن  اأك��ت��وب��ر  "في 
ال�����ش��ه��ي��ر فوجئت  ال����زل����زال  ح�����دوث 
ال�شارع،  ف���ي  ل��ل��ن��ا���ض  ك��ب��ي��ر  ب��ت��ج��ّم��ع 
وحينما �شاألت عن �شبب هذا الزدحام 
رّد على اأحدهم: الحكومة )ال�شرطة( 

قب�شت على الزلزال!!
اأع��ت��ق��د قبل  "كنت  ب��ال��ق��ول:  وي��خ��ت��م 
اعتقالي اأن الثورة هي الحّل، اأما الآن 
فكّلي يقين باأن الفانتازيا هي الحّل"!

�شورة القطيع
قل يا اأيها 

القطيعيون...
ل اأنطق

بما تنطقون
ول اأنتم ناطقون ما 

اأنطق
ول اأنا ناطق ما نطقتم

ول اأنتم ناطقون ما 
اأنطق

لكم قطيعكم
وما لي�ض دعوة.

ر�شالة اإلى المخّل�ص
�شّيدي الم�شيح 

م�ض ح اأ�شاألك اأي اأ�شئلة 
ممكن تحرجك

ف� ال�شخ�شي
اأنت �شامحت �شاحب 

قبلة الو�شاية
وعفيت عن اللي اأنكرك 

ثالث
حّبيت كمان

َمن لم ُتدحرج الحجر.
يا ترى...

واأنت فوق والموت
ُمعجزتك

ف� عينك.....
اأنا كنت باين عندك في 

الكادر؟

حاجات ما بتهّم�ص حّد 
غيري

�شربي لل�شجاير
لغاية ما اأ�شّم فيها 

ريحة �شوافري
َخْنقتي

لما اأ�شوف معاون 
المباحث بيك�شر القهوة

- اللي بقعد عليها - من 
غير �شبب مقنع غير 

البلطجة
فرحتي

بفوز الزمالك اأو هزيمة 
الأهلي

رغم اإني بّطلت اأ�شّجع 
كورة

مواظبتي
على المظاهرات

حتى واأنا م�ض ثوري 
معتمد

عالقتي
الجن�شية بمخّدتي

حتى بعد ما عرفت اأنها 
- بر�شه -

ما بتحبني�ض

كل ده فّكرني باأبويا
اللي لما وافقت اأنه 

ي�شاعدني
وافق هو اأنه يموت.
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متى ت�شتريح
اأيها الزمن الواقف

فوق روؤو�شنا؟!

�شباح يغلي هذه الوجوه
وم�شاء مرتبك

ونهار لي�ض بحوزته
ثمن قيلولة واحدة.

كنت اأوؤكد للحمامة
اأن ال�شالم رهين
اأجنحتها البي�ض

اأوؤكد لها
اأن جه�شاتي بال اأقدام

بال ذبذبات
واأنها الوحيدة بطغيانها.

ي������ع������ان������ي 
ع�����ّب�����ا������ض 
ليو�شفي  ا
)م�����وال�����ي�����د ب����غ����داد 
محنة  ف��ي   ،)1967
م��������ر���������ش��������ه، ق�����ّل�����ة 
ال����������زي����������ارات ك�����ون 
�شكناه  م���ن���ط���ق���ة 
تتو�شط  ل  ب��ع��ي��دة 
فالو�شول  ب���غ���داد، 
اإلى بيته رحلة بحّد 
ذاتها، كونه يقع في 
العا�شمة  اأط������راف 
)ق����������رب ال�����������ش�����ّدة( 

المناطق  م����ن  وه�����ي 
ال�شاخنة والخطرة جداً قبل عام من 
الآن. لذلك كانت زيارتنا له، ب�شحبة 
دليلنا  ال��ذي كان  ب�شير حاجم  الناقد 
اإلى بيت اليو�شفي المتوا�شع، م�شدر 
فرح غامر عّبرت عنه حركات ج�شده 
المظّلل  ف��را���ش��ه،  على  م��ن  ال�شعبة، 
ة والمح�شورة ح�شراً  بالكتب المترا�شّ

بين رفوف خ�شبية تداعى بع�شها.
اأدباء وكّتاب نا�شدوا من على �شفحات 
عدد من ال�شحف العراقية والمواقع 
في  اليو�شفي  لم�شاعدة  اللكترونية 
و���ش��ع��ه ال�����ش��ح��ي ال����ح����رج، م���ن دون 
جدوى اأو ا�شتجابة تذكر، اآخرها دعوة 
اليو�شفي  علي  عبد  ال��ق��ا���ض  �شقيقه 
ال��ج��ه��ات ال��م�����ش��وؤول��ة ف��ي ال��ع��راق اإلى 

المقعد منذ  اأخيه  اإل��ى حال  اللتفات 
ما يقرب العامين.

بداأت المنا�شدات منذ دخول اليو�شفي 
م�شت�شفى الجملة الع�شبية في بغداد، 
اإثر اإ�شابته بالجلطة بتاريخ 18 كانون 
مثقفون  ع���ّب���ر  ح��ي��ث   ،2006 الأول 
عراقيون من بغداد وعوا�شم ال�شتات 
ما  حيال  البالغ  قلقهم  عن  العراقي، 
يمّر به هذا المبدع المن�شي المعروف 
ب��م��واق��ف��ه ال�����ش��ج��اع��ة وال��م��ب��دئ��ي��ة في 
ومما  ت��اله��ا.  وم��ا  الدكتاتورية  زم��ن 
ُكتب، مقال ل�شديقه ال�شاعر العراقي 
فرج الحّطاب جاء فيه: "ل اأ�شّدق باأن 
وطني العراق ي�شبح قا�شياً اإلى الحّد 
من  وال��م��وت��ى  بالموت  يمتلىء  ال���ذي 

دون اأن يلتفت اإلى الحياة".

ووّجه ال�شاعر 
ال�������ع�������راق�������ي 
في  ال���م���ق���ي���م 
ال����دان����م����ارك 
������ش�����ل�����ي�����م�����ان 
ر�شالة  جوني 
رئي�ض  ال�������ى 
ية  ر لجمهو ا
ال�������ع�������راق�������ي 
ج������������������������������الل 
ني  لبا لطا ا
فيها:  ق�������ال 
قلب  "
اليو�شفي الآن 
م�شت�شفى  ف���ي 
بانتظار  ال�شدر  مدينة  في  ال��ج��وادر، 
اأن  باإمكاني  هل  اإليه.  لتمتّد  اهلل،  يد 

اأّدعي اأن يد اهلل هي يد الدولة؟".
ال��ي��و���ش��ف��ي ال�����ذي ي��ن��ت��م��ي اإل�����ى جيل 
الت�شعينيات، له خ�شو�شيته التعبيرية 
اأ�شدر  وق��د  النثر،  ق�شيدة  كتابة  في 
"اليو�شفيات"،  مجموعة   1996 العام 
حين  على  "لالأ�شدقاء  اأه��داه��ا  التي 
غّرة ت�شرقهم من بين اأيدينا �شهقات 
هذه  في  اليو�شفي  واأظ��ه��ر  جنونية"، 
اجتراح  على  كبيرة  ق��درة  المجموعة 
م�شنوداً  وخ�����اط�����ف،  ك��ث��ي��ف  ت��ع��ب��ي��ر 
ب��م��و���ش��ي��ق��ى ت��ع��م��ل ع��ل��ى اإدام����ت����ه بما 
في  ال�شعرية  الوم�شات  ه��ذه  ُتحدثه 

نف�ض قارئها:

"اآثامي لها مرتكبون عّدة
لم اأفلح

في اأن اأكون واحداً منهم".
مجموعته  اأ���ش��در   2007 ال��ع��ام  وف���ي 
المكتوبة  الطيور"،  "م�شّلة  الثانية 
من  به  �شيحّل  بما  تتنّباأ  تنّبوؤية  بلغة 
م��ر���ض ي���وؤّج���ل م�����ش��روع��ه الإب���داع���ي 

والحياتي. فها هو يقول:
"مبكراً

و�شلتك اأيها الموت
دون تجاعيد

دون ثلوج
دون اأي �شيء
دون كل �شيء

و�شلتك
بيَدْين حازمَتْين

حززت عر�شك
وبدل اأن ت�شعى
�شعيت اإليك".

عنوان  ي��ح��م��ل  ن�������ض  ف����ي  ق���ول���ه  اأو   
"هذيان":

"اأفّكر في موتي
هل �شي�شمت طوياًل علّي

في اأ�شكال تابوتي الهند�شية
في الزهور التي ترمي

في اأعدائي
وهم يبكون دماً وح�شرة

في اأ�شدقائي
ي�شيرون على م�ش�ض خلفي".

التي  الفجائعية  الن�شو�ض  ت��ل��ك  اأو 
ت�شرخ فيها اأناه: "قيامتي يا قيامتي/ 
تنبذين جلو�شك  تقومين/  اإل��ى متى 
"حروب  اأو  قيامتي"،  يا  المّر/ متى/ 
تتو�ّشدني/  اأي��ام��ي/  تتّو�شد  كثيرة/ 
كاأن ل حبور لي �شواها/ كاأن ال�شالم/ 

نزع ال�شالم/ فارتدته الحروب"... 
�شردية  �شور  اليو�شفي،  ن�شو�ض  في 
العراقي  ال����راه����ن  م���اأ����ش���وي���ة  ُت��ظ��ه��ر 
قبل  المكتوبة  ون�شو�شه  وف��داح��ت��ه، 
لما  ابنة  وكاأنها  تبدو  اأع��وام تحديداً، 

ا�شتجّد من حزن عراقي.

ال�شّحية  النتكا�شة 
اأ�شابت  التي  الخطرة 
والأك��ادي��م��ي  ال�شاعر 
ال���ع���راق���ي ع��ّب��ا���ش 
اليو�شفي، منعته من 
التوا�شل مع الم�شهد 
ال���ث���ق���اف���ي وم���ع 
ال�شعري  م�شروعه 
قبل  فيه  ب���داأ  ال���ذي 
العقَدْين.  يقرب  ما 
بالكاد  اليوم  فالرجل 
ي��ت��ذّك��ر اأ����ش���دق���اءه 
راأ�شه  بهز  ويحييهم 
المرتجفة،  واإيماءاته 
بعد اإ�شابته بجلطَتْين: 
األّمتا  وقلبية،  دماغية 
ب���ه، وج��ع��ل��ت��اه في 
تام،  �شبه  �شلل  حالة 
عائلته  خاللها  عجزت 
ع���ن م��ع��ال��ج��ت��ه في 
بغداد  م�شت�شفيات 
خ�شو�شاً  الحكومية، 
ال�شحية  الإمكانات  اأن 
ما  متوا�شعة،  فيها 
خارج  عالجه  ي�شتدعي 
حياته  لإعادة  العراق، 
اإلى ما كانت عليه، من 
ح�شور �شعري وعالقات 
طلبته  م��ع  حميمة 
في الجامعة التي كان 
يحا�شر فيها، والتي ما 
تتذّكر  ممّراتها  زالت 
خطواته الدوؤوبة فيها.

ح�شام ال�شراي - بغداد

قبل اأ�شهر اغتيل المفّكر العراقي كامل �شياع بكاتم �شوت.
واليوم ثّمة مثقف عراقي اآخر ُيغتال ب�"كاتم �شوت" اأي�شاً؛

هو الذي لي�ض لديه من يدافع عنه �شوى هذا ال�شوت.
اليو�شفي عّبا�ص  العراقي  ال�شاعر  حياة  اإنقاذ  في  الم�شاعدة  الجميع  "الغاوون" تنا�شد 

للراغبين في النجدة الت�شال على رقم عبد علي اليو�شفي )�شقيق ال�شاعر(:
009647903911969
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الفائت،  العام  اآب  من  والع�شرين  ال��راب��ع  في 
ُطرح في الأ�شواق الأميركية ديوان �شعر لعدد 
من المعتقلين في غوانتانامو بعنوان "ق�شائد 
يتحّدثون".  المحتجزون  غوانتانامو...  من 
الديوان ال�شادر لدى دار ن�شر جامعة اأيوا )84 
�شفحة(، ي�شّم 22 ق�شيدة ل�17 �شجيناً، ويبلغ 
محامون  ق�شائده  وجمع  دولراً.   14 �شعره 
اأنهم  في  لال�شتباه  احُتجزوا  اأ�شرى  يمّثلون 
بينما  بكوبا،  اإرهابيون في معتقل غونتانامو 
اأ�شتاذ  فالكوف  م���ارك  للن�شر  الق�شائد  اأع���ّد 
القانون الم�شاعد بجامعة اإلينوي الذي مّثل 
17 �شجيناً يمنياً في المعتقل الأميركي. وكان 

فالكوف قد خا�ض معركة طويلة مع م�شوؤولي 
هذه  اعتبروا  الذين  الأميركية  الدفاع  وزارة 
من  وت��وج��د  اأم��ن��ّي.  تهديد  بمثابة  الق�شائد 
بينها ق�شيدة ل�شامي الحاج م�شّور الجزيرة 
المعتقل هناك منذ حوالى �شت �شنوات يناجي 
اأبيه  دع���م ق�شية  اإل���ى  اإي����اه  داع��ي��اً  اب��ن��ه  فيها 
"الرجل الذي يخ�شى اهلل"، كما يهاجم فيها 

الرئي�ض جورج بو�ض.
عن  تعبير  باأنها  الق�شائد  فالكوف  وو���ش��ف 
عقيدة دينية وحنين اإلى الوطن، اأو توق �شديد 
اإلى العائالت، وال�شعور بالغ�شب وخيبة الأمل، 
اأو ت�شاوؤلت كما فعل اأحد ال�شجناء عندما كتب 

حواراً مع البحر المحيط بالمعتقل )عبد اهلل 
العنزي(.

اأميركي  �شاعر  وه��و  بين�شكي،  روب���رت  وكتب 
حائز جوائز في الأدب، في تعليق على غالف 
الهتمام  ي�شتحق  ال�شجناء  �شوت  اأن  الكتاب 

رغم اأنه قد ل يلقى الإعجاب.
الرقابة  ع��ل��ى م��واف��ق��ة  ال��ق�����ش��ائ��د  وح�����ش��ل��ت 
الع�شكرية الأميركية التي قال محامون اإنها 
رف�شت ن�شر ق�شائد كثيرة غيرها، كما حذفت 
بع�ض الأ�شعار ومنعت ن�شرها باللغة العربية 
التي ُكتبت بها قبل اأن ينقلها اإلى الإنكليزية 

مترجمون من البنتاغون.

عذاري �شويلم - جّدة

ك��ّل ما  ق�شيدتان فقط هما 
العنزي:  اأ�شعار  م��ن  و�شلنا 
واح����������دة ن���ب���ط���ّي���ة م����وؤّل����ف����ة 
م���ن اأرب����ع����ة اأ����ش���ط���ر، ي��خ��اط��ب فيها 
القوات  اإل���ى  بيعه  اإل��ي��ه  وي�شكو  اأب����اه، 
الأميركية من قبل ما بات ُيعرف في 
وهذه  الجوائز،  ب�شائدي  اأفغان�شتان 

الق�شيدة - النتفة تقول: 
"يا بوي �شجني �شجن ظلم وتزويْر

ظلم يبكي �شامخات المدينْه
ما لي جريمة ول ارتكبت المحاذيْر

ال�شمينْه"  بيع  بيع  المخالب  ك��ّف  ع 
)يق�شد اأنه بيع كما ُتباع الناقة(.

وق�شيدة اأخرى، باللغة الف�شحى من 
ال�شعر العمودي )تتاألف من 16 بيتاً(، 
الذي  البحر  ال��ع��ن��زي  فيها  يخاطب 
يحيط ب��ه م��ن ك��ل م��ك��ان ف��ي معتقل 
غوانتانامو بكوبا، ويقول مطلع هذه 

الق�شيدة:
اأننا بلِّْغ من وراءك  "اأيا بحر 
ب�شوق اإلى لقيا الأحّبة يا بحُر
ولول قيود مّدها الظلم بيننا

لخ�شُتك حتى فيك ينقطع الظهُر".
الق�شيدة  ه���ذه  ف����اإن  الحقيقة  وف���ي 
ملّياً،  ع���ن���ده���ا  ال����ت����وّق����ف  ت�����ش��ت��ح��ّق 
الأولى  النقطة  مهّمَتْين:  لنقطَتْين 
هي معرفة ال�شاعر باأ�شول الق�شيدة 
العمودية وعرو�شها وجوازاتها، على 
عك�ض زم��الئ��ه ف��ي الإره����اب، ب��ل على 
الذي  لدن  ب��ن  اأ���ش��ام��ة  زعيمه  عك�ض 
في  ن����ادراً  اإل  ال���وزن  ي�شتقم معه  ل��م 
يبعث  ك��ان  التي  الحما�شية  ق�شائده 
ف�شائية  اإل��ى  خطبه  مع  لًة  م�شجَّ بها 

"الجزيرة" بين الحين والآخر.

النقطة الثانية هي هذه الرومنتيكية 
المفرطة التي طبعت ق�شيدته والتي 
بلغت ذروتها في البيت الحادي ع�شر 
اإياه  متهماً  البحر  على  يعتب  حيث 

باأنه �شار كالأعداء �شّجاناً له:
باأ�شرنا اليّم المحيط  اأيها  "األ 

ق�شُر  تحر�شنا  الأع�����داء  م��ع  اأ����ش���رَت 
)ال�شحيح ن�شب كلمة "ق�شر"(.

اإلى اأن يقول:
واأنت جوارنا اأعوام  "ثالثة 

اأما للجوار اليوم عندكم َقْدُر".

البحر الطويل للبحر الوا�شع
ذات  الن�شيدية  الق�شيدة  تحيلنا هذه 
م�شادر  على  الرومنتيكية  الم�شحة 

تراثية عّدة، اأهّمها رومّيات اأبي فرا�ض 
الحمداني التي قالها اأثناء اأ�شره لدى 
الروم، مخاطباً في معظمها ابن عّمه 
اأ���ش��ره، ومخاطباً  لفك  ال��دول��ة  �شيف 
وعّزة  والدموع  والحب  الحمام  اأي�شاً 

النف�ض للتهوين عليه.
ويبدو باأن العنزي تعّمد في ق�شيدته 
هذه محاكاة الرومية الرائية ال�شهيرة 
للحمداني، بحراً وقافيًة وروّياً، والتي 

يقول مطلعها:
"اأراك ع�شّي الدمع �شيمتَك ال�شبُر

اأما للهوى نهٌي عليك ول اأمُر".
بين  اأق����������ارن  اأن  ح���ا����ش���ى  ب���ال���ط���ب���ع 
الق�شيدَتْين، اأو بين ال�شاعَرْين، لكن 
ت الطرف  منا�شبة الأ�شر هي من غ�شّ

عّني لأقوم بهذه المقارنة. 
على  الق�شيدة  ه���ذه  الحنين  ي�����ش��ود 
جهادي  م��ن  ��ع��ه  ت��وقُّ يمكن  م��ا  عك�ض 
�شّفاح ُملئ راأ�شه بتمائم القتل وتكفير 
ال���ن���ا����ض. ح��ن��ي��ن ي���ح���ول ال��ب��ح��ر دون 
و�شوله اإلى اأ�شحابه، وبذلك ل يغدو 
اأ�شكال  من  �شكل  �شوى  البحر  ه��دوء 
الموت، واأحياناً �شوى �شكل من اأ�شكال 

الغدر:
"فاإّما نرى من �شطَّ عّنا مزاُرهم

واإّما بجوف البحر ينقطع العمُر
�شواطئك الأحزان والأ�شر والأذى

وظلٌم تم�شم�ض من مرارته ال�شبُر
هدووؤك موٌت واجتياحك غربة

ويعلوك �شمٌت في مالمحه الغدُر".

اف  و�شّ العنزي  اهلل  عبد  اأن  وال��ح��ّق 
الق�شيدة.  ه���ذه  ُت��ظ��ه��ره  ك��م��ا  م��اه��ر 

فلن�شتمع اإليه وهو ي�شف البحر:
اأبكٌم متجاهٌل اأ�شمٌّ  "حليٌم 

غ�شوٌب ع�شوٌف في تالطمك القبُر
اإذا اأغ�شبتك الريح ظلمك جائٌر

واإن اأ�شكنتك الريح فالمّد والجزُر".
هكذا يغدو البحر جامعاً لكل ال�شفات 
الخانقة بالن�شبة اإلى اأ�شير ل اأمل له 
ف��ي ال���ع���ودة. ف��ال��ب��ح��ر: ل ي�����ش��م��ع، ل 
يتكّلم، ل ي�شفق، �شديد الغ�شب، �شديد 
ير�شل  يهداأ  وحين  ق��ات��ل...  الع�شف، 
حركَتي العبث: المّد والجزر، اللَتْين 

ُت�شعران الأ�شير بعبثية انتظاره.
ل وجود لأي �شكل من اأ�شكال العنف، 
جاز  اإذا  الرومنتيكي،  العنف  خال  ما 
ورّبما  الق�شيدة.  ه��ذه  ف��ي  التعبير، 
تاريخ  نعرف  اأن  دون  من  قراأناها  لو 
�شاحبها و"ماهّيته" لظنّنا باأنه �شاعر 

من جيل علي محمود طه:
البحار وجدتها "قوارب �شعر في 

لجاجة �شدر في مدافنه الجمُر
زمازم قهر �شاغها حرف �شاعٍر

واأوج�اع ق�ل�ب عاد تري�اق�ه ال��شع�ُر".
بهذين البيَتْين المرهَفْين يختم عبد 
على  المكتوبة  ق�شيدته  العنزي  اهلل 
البحر الطويل والذي لم يجد - على 
ما يبدو - اأف�شل منه لمواجهة البحر 

الوا�شع الذي يحيط ب�شجنه.
ع��ب��د اهلل ال��ع��ن��زي ���ش��اع��ر م��ن �شعراء 
الهام�ض؛ الهام�ض الأخطر؛ الهام�ض 

القاتل. هل الإرهاب هام�ض حقاً؟
�شاعراً  يكون  اأن  ل�شخ�ض  يمكن  ه��ل 
واإرهابياً ورومنتيكياً في وقت واحد؟!

بينما كان عبد اهلل ثاني فار�ش العنزي الملّقب ب�"ذو ال�شاَقْين"، راقداً 
القّوات  دخلت  �شاقه،  بعد قطع  اأفغان�شتان  في  ال�شت�شفاء  �شرير  على 
الأميركية وقب�شت عليه. العنزي، وهو �شعودي من بين اآلف ال�شعوديين 
ر بهم وُغ�شلت عقولهم ب�شعارات دينية بائدة ودموية فذهبوا  الذين ُغرِّ
يكتب  اأي�شاً!،  ورومنتيكي  بل  �شاعر،  اأفغان�شتان،  في  القتال  اإلى 
غونتانامو. في  معتقله  من  هناك،  من  والنبطي...  الف�شيح  ال�شعر 

ق�شيدة البحر بخط يد العنزي.
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تّمام تاّلوي - الالذقية

ف�شاعدني  بالجوع  "اأ�شعُر 
كي اأقتل بيَّاع الفوْل

��ر م��ث��ل جميع  ف��ال��وغ��ُد ي��ف��كِّ
ابين باأخذ نقودي". الق�شّ

ك����ان ي��ا���ش��ر ج���ان���ي )م���وال���ي���د ج�شر 
الذي  بيننا  الوحيد   )1974 ال�شغور 
م�شاريف  ف��ي  اأح����د  ع��ل��ى  يعتمد  ل��م 
الجامعة، ولعل غرفته المفتوحة اأبداً 
الأكثر حّرية  كان  ب��اأن �شاحبها  ت�شي 

وكرماً. 
وفي ال�شيف، حين ل يكون ثمة �شوق 
للم�شّبك، كان يا�شر يعمل في مطاعم 
الواقعة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  َك�����َش��ب  م��ن��ط��ق��ة 
�شمال الالذقية قرب الحدود ال�شورية 
يق�شي  نح�شبه  كّنا  وفيما  التركية. 
اإجازته في م�شقط راأ�شه بين والديه 
واأخوته في مدينة ج�شر ال�شغور، كان 

هو يكتب من اأق�شى ال�شمال:
"اأ�شتاق لأّمي، ولكل الأطفال هناك

ال�شاي،  وكاأ�ض  البيت،  لرائحة  اأ�شتاق 
فهذا الكاأ�ض �شيقتلني

�شامحني
تفتح  ول���م  و���ش��ّل��ي��ُت...  �شّليُت  فلقد 

بابك في وجهي
ودعوتَك مّرات عّدْه

لتمّد الياء اإلّي... اإلْي
ْه وتزّين لثغَي بال�شدَّ

فغ�شبَت ك�)اأنْت(..
واأمرَت �شديقك بال�شبْر".

اأم�شى  فقد  ���ش��اع��راً  ك��ان  يا�شر  ولأن 
من  اأك��ث��ر  درا���ش��ي��ة  �شنوات  كال�شعراء 
الالزم للتخّرج من الجامعة. فتخّرج 
الريا�شيات  ق�����ش��م  م���ن   2001 ال���ع���ام 
ف���ي جامعة  وال��ك��ي��م��ي��اء  وال���ف���ي���زي���اء 

ت���������������ش�������ري�������ن ف����ي 
واأدى  ال����الذق����ي����ة، 
الع�شكرية  خدمته 
في  الإل��������زام��������ي��������ة 
دم�����������������ش��������ق، وه�������و 
مدّر�شاً  الآن  يعمل 
للفيزياء والكيمياء 
ف����ي اإح��������دى ق���رى 
م�����ح�����اف�����ظ�����ة دي������ر 

الزور. 
اأم�ض  ب���ه  ات�����ش��ل��ت 
ل�����ي�����اًل، م�����ن اأج�����ل 
اإك������م������ال الإع����������داد 
ل������ه������ذه ال��������م��������ادة، 
اأتمنى  ل������ه:  ق���ل���ت 
نائماً.  ت���ك���ون  األ 
نائماً  فاأجاب: كنت 
ا�شتيقظت  ل��ك��ن��ن��ي 
على  م��ذع��وراً  للتو 
اأ�شوات ثالثة كالب 
�شاحة  اق���ت���ح���م���وا 
وحّدثني  ال��م��ن��زل. 

وت�شّحره  المكان  وح�شة  عن  طوياًل 
الالنهائي. وعندما �شاألني: اأين اأنت؟ 
واأجبته باأنني اأم�شي في �شارع المغرب 
اأحرق  حتى  تنّهد  بالالذقية،  العربي 
الثالثة  ال���ك���الب  ا���ش��ت��ي��اق��ه  ب���زف���رات 

الواقفة تحت نافذته:
الريح "اأنا بع�ٌض من قلق 

وبع�ٌض من �شبر ال�شّيادين، وما ُيولُد 
من رحم الغيِب 

وبع�ٌض من خيبة اأّم فقدْت طفلتها في 
رحلة اإجها�ض ُمث�لى.

واأنا المعتاَد على نف�شي

اأم�����ش��ي وج��ي��وب��ي ف��ارغ��ة اإل م��ن برد 
اأ�شابع  كفيَّ 

وم��ا يعلُق ف��ي ال��ذاك��رِة ال�����ش��وداِء من 
ال�شلوى.

باعْت  ب��اأوط��اٍن  الغرباء  فناُر  والبحُر 
م�شم�َشها لل�شيطاِن...".

ال�شاعر قبل حوالى  اإل��ى هذا  تعّرفت 
الأم�شيات  اإح���دى  ف��ي  �شنوات  الت�شع 
تخّرج  ال��ت��ي  ال��ج��ام��ع��ة  ف��ي  ال�شعرية 
المنبر  اإل�����ى  م��ن��ه��ا، وع��ن��دم��ا ���ش��ع��د 
اأُط��ف��ئ��ْت الأ���ش��واء، واأُ���ش��ِع��ل��ْت �شمعتان 
واح��دة اأمامه، والأخ��رى اأم��ام اإحدى 

ال�����ج�����م�����ي�����الت 
الجال�شات على 
مقاعد المدرج 
اأقيمت  ال�����ذي 

فيه الأم�شية:
لبحُر  ا و "
منذ  ف������ن������اري 

رح���ل��ِت 
ْت  ابي�شَّ ف��ي��وم 
من  ع������ي������ن������اَي 
الحزن اْحتجُت 

قمي�شِك
ك����ي اأ����ش���ت���ّم به 

رائحة الأر�ض
با�شمك  واأل��ه��َج 
يفي�ض  ح���ي���ن 
على  ال���������ش����وء 

ج�شدي
ل�����ك�����ّن ال�����م�����وَج 
ت��������دّخ��������ل  في 
الوقت الحا�شم

جهة  وانعك�شْت 
الإبحار اإلى المنفى".

العالية،  �شاعريته  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
اأن��ه طالما اأح��ّب الظّل، فلم ين�شر  اإل 
من ق�شائده �شيئاً في ال�شحف، ولم 
�شعرية،  مجموعة  الآن  حتى  يطبع 

وربما هو ل ياأبه بذلك حتى اليوم:
"في الظلمة وحدي

تنهاني ال�شاعُة اأن اأطرق بابِك... هذا 
الممت�ّد اإل�ى �شم�ت ال��ش�ارع

والقفُل الطّيب �شفٌة تفترُّ حنيناً...".
وم��ع اأن��ه �شارك في اأم�شيات ع��ّدة في 
منذ  وح�شل  وحلب  وجبلة  الالذقية 

بداياته على جوائز �شعرية ك�"جائزة 
اتحاد الكّتاب العرب لالأدباء ال�شباب"، 
ومع اأنه بداأ اأخيراً بن�شر بع�ض �شعره 
على الإنترنت اإل اأنه ما يزال "م�شّراً" 

على الظّل:
ي�شبقني  نف�شي...  المعتاُد على  "واأنا 

ظّلي... وال�شوُء اأمامي".
ال��ي��وم واح����داً من  يا�شر ج��ان��ي  يمّثل 
�شعراء �شوريا الكثيرين والموهوبين 
ال�شوء،  بقعة  خ��ارج  يعي�شون  ال��ذي��ن 
لأ���ش��ب��اب ع��دي��دة ل م��ج��ال للخو�ض 
بطبيعة  ت��ت��ع��ّل��ق  ل��ك��ن��ه��ا  الآن،  ف��ي��ه��ا 
الحال بالو�شع المعتّل لواقع الإعالم 
ال�شوري، وبحال القّيمين على المنابر 
الثقافية. لكنه كجميع هوؤلء ال�شعراء 

ما يزال مت�شبثاً بقلمه وباأحالمه.
ال��ي��وم معلناً  ال��ح��ّب يقف جاني  وف��ي 
ت��وب��ت��ه ال��ن�����ش��وح اإل ع��ن ح���ّب زوجته 
اأج��م��ل واأكثر  ل��ه ط��ف��اًل  اأنجبت  ال��ت��ي 

بهاء من جميع ق�شائده.
نطق  ف��ي  الجميلة  اللثغة  ت��ل��ك  اأم���ا 
يا�شر فقد اأ�شفت على اإلقائه المتمّيز 
ببّحة  مطّعماً  خ��ا���ش��اً  م��ذاق��اً  لل�شعر 

�شوته ال�شجية: 
تن�شى يا َمن ل  "هل تذكر 

اأياَم جل�شنا نتفّقد اأحوال الغيْم
اأعلى  ق��د �شقطت م��ن  ن��ج��وم��اً  ون��ل��ّم 

الليِل 
ون�����ش��ح��ك، ن�����ش��ح��ك، ل ����ش���يٌء اأب�����داًَ 

ي�شبهنا!
ك��م ك���ان ج��م��ي��اًل ل��و اأن����ك اأب��ق��ي��َت لنا 

العيد قلياًل
تفعل  كما  ون��م��َت،  ال�شم�َض  وح�شنَت 

اأّمي".

اأن يعلم  التي كان ي�شنعها، ومنهم من كان يمّر دون  الم�شّبك  ل�شراء حلوى  العابرين، منهم من يحّييه، ومنهم من يتوّقف  على  دائماً  يا�شر جاني ما يخبئه، فبابه كان مفتوحاً  لم يكن لدى 
فرحتِه  غمرة  في  �شيَّع  طفٌل  نف�شي/  على  المعتاد  واأنا  لماأوى/  اأحتاج  اأنِّي  اأو  اأنِك...  واأن�شى  الذئِب/  با�شم  الأخوُة  فعَل  وما   / الُجبِّ واأمِر  الأم�ش/  من  كان  ما  "اأتذّكر  ب�شاعر:  للتو  مّر  قد  باأنه 
الجامعية في  درا�شته  �شنوات  فيها  عا�ش  التي  الواحدة  الغرفة  ذات  الأر�شية  �شّقته  باب  اأمام  على طاولة  الم�شّبك  ِعّدة  ين�شب  يرّدد وهو  كان  الحلوى". هكذا  يفّكر في  والآن  براءتِه/  م�شروَف 
غرفته،  تفا�شيل  يحفظون  الحي  واأهل  و�شديقاته  اأ�شدقائه  جميع  كان  مفتوحاً،  يظّل  الباب  ولأن  والمّتة.  والبيرة  والعرق  بال�شعر  فيها  �شكرنا  طالما  التي  نف�شها  هي  الغرفة  هذه  الالذقية، 
فيه  يلوذون  مكاناً  يجدوا  لم  الذين  اأولئك  فيها  اآوى  لأنه طالما  اأي�شاً  واإنما  زيارته،  على  يداومون  كانوا  لأنهم  لي�ش فقط  والأ�شود،  الأبي�ش  وتلفزيونها  ال�شغيرة  ومكتبتها  العري�ش  ب�شريرها 
والحّرية. الم�شّبك والحب  برائحة  العابقة  ال�شقة  اأياماً في هذه  اأم�شيت  نف�شي  اأنا  عائلتهم فخرجوا من منازلهم على غير هدى.  اخت�شموا مع  الذين  اأولئك  اأو  �شققهم،  اإيجار  انتهاء مّدة  بعد 

اأتثاءب ن�شَف الحلق، واأب�شق ن�شف حقول 
ال�شعر على وطني

واأمدُّ اإلى اهلل ذراعي...
اأدعوه اإلهي قد اأخطاأْت

فا�شمْح لي يا ربَّ الخلْق
اأْن اأن�شَب هذا الفاعل فيَّ وفيَك على 

خازوْق
واغفر لي اإن غ�شُت بكاأ�ٍض كي اأتطّهْر

وتركتَك تلعب بالرمْل
فاأنا منذ خلقَت القمل اأحكُّ حذائي!

واأنا منذ الإيدز الأول لالإن�شان اأتيُت اإليْك
لُتخلِّ�َض روحي من ج�شدي 

ولتوقَف هذا المدَّ الفيرو�شيَّ اإلى امراأٍة 
. ل تتقن اأبداً فنَّ الحّبْ

َقنا الخوُف اأيا رّبي اأرَّ
اأّرقنا الليل وتاريٌخ اأ�شوُد كالظّل

والوا�شح اأنك م�شكاٌة وغداً نلقاْك...
)اأغداً نلقاْك؟(

يا خوف عبادك يا رّبي من حكم �شواْك
يا خوف ماليين الفقراء من الذّل وبّياع 

الفوْل
اأغداً نلقاْك؟

اأغداً نفتر�ض الجّنة من غير "ظالٍل" 

تلحقنا؟
... ... واهلل اأ�شكُّ واهلل اأ�شكُّ

بما قالوُه، وما �شاوؤوه... واأنك تكذب مثل 
�شواَك لتحكمنا

ل اأنكر اأبداً... اأنك خالق هذا الكوِن
واأنك مظلوٌم مثلي...

ل اأنكر اأبداً اأنك اأجمل من كل الحكام 
واأجمل من "مجٍد" حّتى...

لك�ّن ال�ش�كرة ق�د ت�ّمْت
فرجائي اأن تحفظ اإ�شمي
وتمدَّ الياء... اإليك اإليْك

وتزّين لثغَي بال�شّدْه

كاريكاتور لل�شوري خالد قّطاع.
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اأنبوب  اإل��ى  حّياً،  ليبقى  بحاجة،  )الربيع(  الأّول  كان  المرّكزة:  العناية  غرفة  في  الأق��ّل،  على  اآن��ذاك  بلد،  في  مري�ش.  الآخ��ر،  هو  م�شت�شفى،  اإل��ى  مري�شاً،  الربيع،  اللطيف  عبد  ُحمل 
�شيف  حرب  اإلى  وجنوباً،  �شماًل  �شتدفعه،  انتخابات  نتيجة  انتظار  في  )البلد(  الثالث  وكان  الأوك�شجين.  من  فارغ،  اأنبوب،   100 تعبئة  اإلى  بحاجة  الثورة(  )م�شت�شفى  الثاني  وكان  اأوك�شجين. 
وبناًء  ذلك،  ووفق  وطبيعًة.  طبعاً  �شنعاء:  عك�ش  عدن  البحر.  �شطح  عن  3000م  ارتفاعها  ب�شبب  الأك�شجين  كمية  تفوق  �شنعاء،  في  الكربون،  كّمية  وانف�شالي".  "وحدوي  بين   ،1994
اأم  �شيا�شية  كانت،  اأّي��اً  فالنتيجة،  ذلك.  كان  وقد  الكربون:  اأوك�شيد  ثاني  بالمطلق،  ناتجه،   CO2 وبين   O2 الأوك�شجين  بين  اتحاد  بحتة،  كيميائية  ناحية  من  وع��دن،  �شنعاء  اتحاد  فاإن  عليه، 
اهلل". رئة  من  "اأتنّف�ش  ق�شيدة:  ذات  نف�شه،  عن  قال،  مْن  اأوك�شجين،  ُعلبة  ب�شبب  الحياة  فارق  لقد  الربيع.  اللطيف  عبد  توفي  ربيعاً   47 عن  الُمعطى.  جن�ش  من  �شعرية،  اأم  كيميائية 

محمد العب�شي  - �شنعاء

قبل اأّول انتخابات برلمانية 
ف��ي ال��ي��م��ن، ب���اأي���ام، ل��م يكن 
����ح����اً، وه����و  ال����رب����ي����ع م����ر�����شّ
كان  لكّنه  نيابي.  لمقعد  ال�شيا�شي، 
من  الخم�شين  ب��ل��وغ  قبل  ُم��ر���ّش�����ح��اً، 
تقوله  ما  ه��ذا  المقبرة:  اإل��ى  ُع��م��ره، 
ق�شائده التي خرجت، بح�شب قوله، 

من "ف�شحة بين الكفن والج�شد".
الربيع،  اللطيف  عبد  ل��دى  ال��م��وت، 
ح��ي��اة. ك��اأن ال��رب��ي��ع، ال��ذي ك��ان يدير 
م�شرفاً مالياً، حّفار قبور. كاأنه، وهو 
نّحات  ولي�ض  �شواهد.  نّحات  الفنان، 
والحكمة  ي��م��اٍن  "الإيمان  ج���دارّي���ة 
تقاطع  ف����ي  ال��م��ن��ت�����ش��ب��ة  يمانية" 

الجامعة الجديدة ب�شنعاء.
ب��اك��راً، وما  ب��اك��راً، وم��ات��ه  لقد عا�شه 
"الكفن  ال�����ش��ع��ري��ت��ان:  م��ج��م��وع��ت��اه 
بين  المّدة  اإل  والج�شد" و"فازعة"، 

الربيع وخريفه.
ف���ي ال��ي��م��ن، ق��ب��ل ن�����ش��ف ق����رن، كان 
الآباء يدّونون تواريخ ميالد اأبنائهم، 
باليوم وال�شاعة، على دّفَتي الم�شحف 
)من الداخل(. فالم�شحف محفوظ، 

اأّما الأوراق، واإن ُحفظْت، ف�شائعة!
اأي يوم ولد  اأع��رف، بال�شبط، في  ل 
عبد اللطيف الربيع. واأعرف، ويا له 

من امتياز، يوم الوفاة:
لي اأّرخ  يوم  عمري  "انتهى 

والدي في م�شاحفِه
ف�شالٌم علّي

�ش���الٌم ع�ل�ّي". 
نال مّيتاً ما اأراده حّياً

العادة، في المثل، تقتل ال�شعور، لكن 

العادة، في �شعر عبد اللطيف الربيع، 
�شعور باطني. اإليكم عّينة. 

الغت�شال،  اإلى  اليمنية  البيئة  تنظر 
ي���وم ال��ج��م��ع��ة، ع��ل��ى اأن����ه ���ش��ّن��ة دينية 
وتنظر،  مجّرد.  اغت�شال  فعل  ولي�ض 
القبور،  زي��ارة  اإل��ى  المحاِفظة،  وه��ي 

عقب �شالة الجمعة، على اأنها 
�شلة اأرحام. وكالهما، على ما 

فيهما من اإيجاب، عادٌة.
قلُت  )ه������ل  ال����واق����ع����ي  ولأن 
ال�شعري،  م������ادة  ال����ي����وم����ي؟( 
خا�شًة: لدى ذي حا�ّشة، كعبد 
اللطيف الربيع، فقد كتبها، ل 
كعادة، لكْن عادًة و�شعوراً. حيث 
الجن"،  "حروف  ف����ي  ق������ال، 

وكاأنه يعلم: 
من  اأغ��ت�����ش��ُل  ال��ج��م��ع��ة  "يوم 

نف�شي
واأت��ع��ّطر برائحة المقبرة

بمن اأقيم �شالة الفرح
اأنا خ�شب الخطيئة".

كتب ذلك. وقد كان له، قدرّياً، 
ما كتب. 

لقد كان لعبد اللطيف الربيع، 
اإليه، حّياً: ففي  مّيتاً، ما ذهب 
1993م  اإبريل   22 الجمعة  يوم 

اغت�شل الربيع "من نف�شه"، لكن اإلى 
الموتى،  جميع  �شاأن  وتعّطر،  الأب��د. 

المقبرة". "برائحة 
هل هي م�شادفة؟

م�شادفة  ف��اإن��ه��ا  م�����ش��ادف��ة  ت��ك��ن  اإن 
من  اإل��ى  ولي�ض  واإليك،  اإل��ّي  بالن�شبة 
قال، وهو الرائي، قول من ُيوقن اأنه 

روحياً، على الأقّل، هناك:
الديدان لي�شت  "ال�شماُء 
والأر�ُض لي�شت الغربان

هذا ما اكت�شفته بعَد موتي
المقاعُد الخلفية مليئة بالهتاف

والأمامية محجوزة وفارغة".

اأو  نطق".  م��ا  ث��ل��ُث  اآدم  "ابن  اإن  ث��م 
كما قال زهير بن اأبي �شلمى: "ل�شان 

الفتى ن�شٌف ون�شٌف فوؤاده".
ول ح���اج���ة، ف���ي ه����ذا ال���م���ق���ام، اإل���ى 
كتب  ال��ذي  كامو  باألبير  ال�شت�شهاد 
اأب�شع  "اإن  ع���م���ره:  ع�����ش��ري��ن��ي��ات  ف���ي 
�شيارة"؛  بحادث  الموُت  الموِت  اأنواع 

وقد مات، يا للمفارقة، بحادث �شير!
والنماذج ل تعّد ول ُتح�شى.

في �شعر عبد اللطيف الربيع الموت، 
دائماً، ي�شتاأثر بالبطولة. اأو النتباه. 
مذيعة  من  �شيا�شياً،  يتهّكم،  اإذ  حتى 
الأخ���ب���ار، مبت�شمًة  ن�����ش��رة  ف��ي  ت��ق��راأ، 
عمره/  ق�شى  "لفقيد  تعزيًة 
خدمة  ف�����ي  ال�����ج�����ن�����ازة/  ف�����ي 

المّيتين".
حمران  اهلل  لعبد  ق�شيدة  في 
)اأحد قادة الثورة المق�شّيين( 
ق���������ال ب������ال������م������وت، ُم������ع������زّي������اً، 

وم�شتّقاته: 
تمْت لم  "اإنك 
اأنت الآن تلب�ض

في  المتخّفي  ال��وط��ن  طاقية 
النع�ض".

�شياقات  ف���ي  ال���م���وت،  وي���اأت���ي 
لعبة  "لعبنا  ق���ت���اًل:  اأخ������رى، 

ال�شيف والرقبة".
كرًة  اأبي/  راأ�َض  "و�شاهدُت  اأو: 
ذاك  الحّي"؛  �شبية  يتقاذفها 
الربيع  اللطيف  عبد  وال��د  اأن 
كان  ال��رب��ي��ع  محمد  ال��ق��ا���ش��ي 
التي   1948 ث����ورة  ث�����ّوار  اأح����د 
اأ���ش��ق��ط��ه��ا ول���ي ال��ع��ه��د الإم����ام 
اأح�����م�����د ح���م���ي���د ال�����دي�����ن ب���ع���د ذل���ك 

باأ�شابيع.
وي����اأت����ي ال����م����وت خ���ال����ش���اً، ك���م���ا في 

ق�شيدة "مالحظات عّني":
وتكثُر  الج�شد،  يّت�شع  ُخزيمة  "قرب 

الحركة
وهناك دائماً �شرطي مرور

المقبرة".  ن���ح���و  ال�������ش���ي���َر  ي���ن���ّظ���م 
وُخزيمة، اإي�شاحاً، مقبرة �شا�شعة في 
قلب العا�شمة �شنعاء، تكثر، بالفعل، 
دائماً  و"هناك  الحركة"  "قربها 

�شرطي مرور". 
اللطيف  ع��ب��د  ف�"انتخاب"  واإذاً؛ 
ال����رب����ي����ع اإل��������ى ال���م���ق���ب���رة ك������ان من 
"تر�شيح" ق�شائده التي كانت بمثابة 
قبره  اإل��ى  انتقاله  قبل  �شناعّي  قبر 

ال�... طبيعّي:
اأثناء  يثرثرون  م��ا  كثيراً  "الموتى 

موتهم
ليت لي نف�ض ال�شجاعة".

ع�شُت "لماذا 
ومات �شديقي الموت".

دفني مرا�شم  ح�شرُت  اأني  "اأذكر 
وقّبلُت اأرملة".

"فازعة"  ق�شيدة  في  )معّزياً(  وق��ال 
)ا�شم جّدته(:

عليك حداداً  البالد  "ولب�شُت 
لي الآن مقبرتان اأرى بهما

ولي الآن عمران
عمٌر اأموت به كل يوم

وعمٌر اأخاف عليه من العي�ض".
ماأ�شاته،  وه����ذه  ال���رب���ي���ع،  ك����ان  ل��ق��د 

حالماً:
العالم ينام  "حين 

وحين اأ�شمع �شخير الأيديولوجيا
اأ�شعل �شمعة ال�شم�ض

واأطلي الأر�ض باللون الأبي�ض
واأكتب ق�شيدة الفقراء

باأبجدية طازجة".
نام هو... ول يزال العالم ي�شخر.

ولد عبد اللطيف الربيع في العام 1946.
در�ض البتدائية في تعز، والثانوية في القاهرة، ثّم در�ض في هنغاريا )المجر( الهند�شة المعمارية.

في العام 1978 ح�شل على دبلوم درا�شات عليا في تخطيط المدن من بريطانيا. كما ح�شل، من جامعة هارفارد 
الأميركية، على �شهادة في مجال الدرا�شات الح�شارية. اإ�شافة اإلى �شهادة بحث، في اإدارة الخدمات، نالها من 

جامعة بوهوم الألمانية. 
اأ�ّش�ض  فيها،  ا�شتقّر  بعدما  �شنعاء،  وفي  الحّر" بالقاهرة.  "المعهد  في  الت�شكيلي  الفّن  الربيع  در�ض  ذلك،  عدا 

بمعّية مجموعة من الت�شكيلين جمعية فّنية توّلى هو اأمانتها العامة.
اأخ��ي��رة جريدة  ف��ي  الأ���ش��ب��وع��ي،  ع��م��وده  ف��ي  وذل��ك  ال�شيا�شة.  ك��ّت��اب  اأب���رز  م��ن  الت�شعينيات،  ال��رب��ي��ع، مطلع  ك��ان 
با�شم:  ع  ُيوقَّ كان  اأنه  هو  عموده  في  ما  اأَْلفت  اأن  على  اليمني".  ال�شتراكي  "الحزب  من  "الم�شتقبل" المقّربة 

فرحان اآل مغموم. 
له في ال�شعر: "الكفن والج�شد" و"فازعة". وقد اأقام عدداً من المعار�ض الت�شكيلية في اليمن والخارج.

له، بالتاأكيد، اأعمال غير من�شورة، كاآخرين.
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عقيل علي اأحد �شعراء الهام�ش المغلول بغرابة اإلى طقو�شه و�شمته وفجائعه. �شكونه العميق لم يكن عاطاًل عن المعنى، تنبج�ش منه �شيحات مكبوتة، �شخ�شيته الإ�شكالية اأثارت حولها ال�شكوك 
وحّر�شت الكثيرين على الكتابة عن �شبحّية تجربته ال�شعرية، اإذ اّتهمه البع�ش باأنه كان يعي�ش اإ�شاعة المغامرة ال�شعرية ال�شبعينية ال�شاّجة باأ�شماء لمعة، واأن كتابته كانت جزءاً من األعابها العلنية وحرائق 
ملّفاتها المبكرة. لكن الذين يعرفونه ولديهم الطالع النقدي العميق على ت�شّكالت الخارطة ال�شعرية العراقية، اأن�شفوه في مغامرته واإنجازه وو�شعوه في ال�شياق التاريخي للزمن الثقافي العراقي 
ومنجز التجربة الجديدة. اإنما عزلة ال�شاعر ونكو�شه ال�شخ�شي وعدم دفاعه عن ن�شو�شه، ر�شمت نظرة كانت جزءاً من موقف اجتماعي اأكثر منه ثقافياً، انعك�شت فيها كّل اإ�شكالت البيئة الثقافية العراقية 
ذات المرجعيات ال�شيا�شية والفكرية والحزبية باأيديولوجياتها الأبوية، والتي واجهت تجربة عقيل علي بنوع من الطرد المنهجي لأنه ل ي�شبه في �شخ�شيته غير المنتمية اأياً من نماذجها العمومية.

علي الفّواز  - بغداد

العراقية  ال�����ش��ن��وات  ك��ان��ت 
ال�شخ�شي  ال��زم��ن  خال�شة 
القلق  ب���م���راث���ي  ال���م�������ش���وب 
ال���وط���ن���ي واأوه��������ام ال�������ش���ع���راء، وك���ان 
�شهودها:  م���ن  واح�������داً  ع��ل��ي  ع��ق��ي��ل 
�شهود الحرب والموت ونوبات الحزن 
من  اأك��ث��ر  ط��ول  المخلوطة  ال��ي��وم��ي 
ثالثين عاماً بجرعات تعوي�شية مع 
الي�شار  بين  مخلوطة  ث��وري��ة  اأوه���ام 
القومية  والإغ���������واءات  ال��روم��ن�����ش��ي 
الع�شابية. هذه العوامل كّلها اأ�شهمت 
ن��ف�����ش��ي��ة قهرية  ب��ي��ئ��ة  ���ش��ن��اع��ة  ف����ي 
حّر�شت  م��ل��ت��ب�����ش��ة،  ث��ق��اف��ي��ة  ل��وق��ائ��ع 
ال���ب���ع�������ض م����ن ����ش���ع���راء ج���ي���ل���ه على 
المالمح  غائمة  بمغامرات  ال�شروع 
نحو ا�شطناع حيوات اإيهامية لم تكن 
كانت  م��ا  ق��در  �شعريتها،  ف��ي  طاعنة 
الغرائبي  الإغ���واء  م��ن  ن��وع��اً  تمار�ض 
بمواجهة تجارب �شعرية �شاغطة في 
تجارب  خ�شو�شاً  العربي،  المحيط 
هذه  اللبنانيين؛  وال�شعراء  اأدوني�ض 
ال��ت��ج��ارب ك��ان��ت الأك���ث���ر ت��غ��ري��ب��اً عن 
التقليد ال�شعري الذي كّر�شه الرّواد، 
ال�شخ�شية  المغامرة  اإل��ى  والأق����رب 
والج�شد. ال���ح���ّري���ة  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ة 
و�شط هذا الف�شاء ال�شعري الغرائبي 
ال�شعرية.   علي  عقيل  �شدمة  ن�شاأت 
ك���ان ي��ع��ي�����ض ي��وم��ي��ات ال�����ش��دم��ة بكل 
حاول  والإج��رائ��ي،  النف�شي  اإيقاعها 
خا�شة  مالمح  لتجربته  يوؤ�ّش�ض  اأن 
وهو الكائن الذي لم يزل يحمل معه 
مع  تعاطيه  و�شوء  المديني  ا�شتالبه 
البيئة  كانت  المغ�شو�ض.  اطمئنانها 

ثقافية  لتحّولت  حا�شنة  العراقية 
ال�شاعر  ن�����اأى  م���ع���ّق���دة،  و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ا�شطفافاتها،  وع����ن  ع��ن��ه��ا  ب��ن��ف�����ش��ه 
ا�شتحقاقات  ي��واج��ه  جعله  م��ا  وه���ذا 
هذه المرحلة بوعي َقِلق وروح �شائهة 
المبكر  ح�شوره  رغ��م  التما�شك  عن 
العراقي  ال�������ش���ع���ري  ال��م�����ش��ه��د  ف����ي 
)ال�شبعيني( عبر اإنجازه لمجموعَتْي 
يتوارى"  اآخر  اآدم" و"طائر  "جنائن 
)اع��ُت��ب��رت ال��ث��ان��ي��ة م��ن اأب���رز مالمح 
لهذا  ال��ع��راق��ي��ة  ال�شعرية  ال��م��غ��ام��رة 

الجيل(.
لقد ظّلت تجربة عقيل علي من اأكثر 
ق����راءة ال�شوت  ف��ي  اإث�����ارة  ال��ت��ج��ارب 
مدن  م��ن  المقبل  الجديد  ال�شعري 
الجنوب خ�شو�شاً، بعدما قام ال�شاعر 
ك��اظ��م ج��ه��اد ب��م�����ش��اع��دت��ه ع��ل��ى طبع 
ال�شاعر  هذا  باأن  ليقينه  مجموعَتْيه 
يملك احتقاناً �شعرياً داخلياً، لكنه ل 
الإبانة  في  وال�شجاعة  الجراأة  يملك 
ع��ن ه��ذه ال��م��غ��ام��رة. وط��ب��ع��اً حظيت 
العرب  النّقاد  باهتمام  المجموعتان 
العراقيين  ال��ن��ّق��اد  اهتمام  م��ن  اأك��ث��ر 
عن  بالبحث  م�شغولين  كانوا  الذين 
ال�شعري،  لزمنهم  نظرية  تقعيدات 
لهذا  ق�شرية  ق����راءات  ف��ي  وال���ت���وّرط 
فرو�ض  اإط���ار  ف��ي  ال�شعري  ال��ت��ح��ّول 
ما  اإط���ار  ف��ي  اأو  ال�شيا�شية  النظرية 
الواقعية  الي�شارية  المدار�ض  خّلفته 
والتاأويل،  ال���ق���راءة  ف���ي  ج��ي��وب  م���ن 
ا�شتعارت  ال���ت���ي  ال�����ق�����راءات  وح���ت���ى 
الخطابات الحداثوية كانت محدودة 
تتبّناها  ل���م  ا���ش��ت��غ��الت  وذات  ج�����داً 

مجلة  با�شتثناء  الثقافية  ال�شحافة 
"الكلمة" النجفّية.

العربية  النقدية  ال��ق��راءات  و�شعت 
اإ���ش��ك��ال��ي منذ  ���ش��ي��اق  عقيل ع��ل��ي ف��ي 
وقت مبكر، وتّم ترحيل هذه القراءات 
العراقية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإل�����ى 
من  غابة  اأم��ام  نف�شه  ال�شاعر  ليجد 

الأوه�����ام ال��م��ري��ب��ة، ف��ال�����ش��اع��ر يدرك 
عن  ي��داف��ع  ل��م  لكنه  مغامرته،  تمّيز 
تجربته  تاأطير  اإلى  ي�شَع  ولم  ها،  ن�شّ
الثقافي  ال����ح����راك  ف����ي  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
احتمالت  ع��ل��ى  وال��م��ف��ت��وح  ال�����ش��اج 
متعّددة، ب�شبب الكثير من الإ�شكالت 
الثقافي  ال��واق��ع  يطرحها  ك��ان  التي 
ظاهرة  وبروز  المعروفة،  ب�شراعاته 
التجّمعات الثقافية و�شواغطها على 

كونه  ع��ن  ف�شاًل  ال��ث��ق��اف��ي،  الإع����الم 
يتمّتع ب�شخ�شية انطوائية خالية من 
بطبيعة  ك��ان  علي  وعقيل  ال�شجيج. 
ال���ح���ال خ����ارج ه����ذا ال�����ش��ج��ي��ج، رغم 
ال�شبعينيين  ال�شعراء  اأك��ث��ر  م��ن  اأن��ه 
ال�شعرية  ال��م��ن��ط��ق��ة  ف���ي  ا����ش���ت���غ���اًل 
الحداثية  واأ���ش��ئ��ل��ت��ه��ا  ب��ت��وّج��ه��ات��ه��ا 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ه�����وؤلء ال�����ش��ع��راء في 
مجلة  ن�شرته  ال��ذي  ال�شعري  بيانهم 
والذي   ،1973 ال��ع��ام  ف��ي  "الكلمة" 
من  ت�شّمنه  لما  ول��غ��ط��اً  زوب��ع��ة  اأث���ار 
اإث���ارات واإق�����ش��اءات ودع��وة اإل��ى كتابة 
اليومية،  ال��ق�����ش��ي��دة  ت��ت��ب��ّن��ى  ���ش��ع��ري��ة 
ال�شعرية  ال���ت���ج���ارب  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 
عطالة  ف����ي  ي��ئ�����ش��ت  ق����د  ال�������ش���اب���ق���ة 
النموذج والتماهي مع الأيديولوجيا 

والخطاب ال�شيا�شي. 
ال���ت���ج���ارب كاأثر  ورغ����م م��ك��وث ه����ذه 
���ش��اغ��ط ف��ي الأث����ر ال�����ش��ع��ري، ورغم 
الم�شوح  وه��ي��م��ن��ة  ال���ع���ال���ي  ���ش��وت��ه��ا 
اأحاطت  ال���ت���ي  ي�����ش��اري��ة   - ال�����ش�����ش��ي��و 
نماذجها  م��ن  الكثير  ف��ي  ظ��ّل��ت  ب��ه��ا، 
اأ�شيرة ما اأنجزته المغامرة ال�شعرية 
الحيدري  وب��ل��ن��د  ال�����ش��ّي��اب  ل��ت��ج��ارب 
ال��ح��اج وترجمات  واأن�����ش��ي  واأدون��ي�����ض 
رينيه �شار وبير�ض وبونفوا وغيرهم.
ع��ق��ي��ل ع��ل��ي ك���ان ج�����زءاً م���ن تجربة 
ب����رز ف��ي��ه��ا بع�ض  اح���ت���ج���اج ����ش���ع���ري، 
ال���������ش����ع����راء ال����ج����دد اأم������ث������ال: زاه����ر 
ها�شم  ل��ع��ي��ب��ي،  ���ش��اك��ر  ال���ج���ي���زان���ي، 
�����ش����ف����ي����ق، ك�����اظ�����م ج������ه������اد، خ����زع����ل 
ال��م��اج��دي، رع��د ع��ب��د ال��ق��ادر، خليل 
اأن  واأح�شب  يو�شف.  ف��اروق  الأ�شدي، 

لل�شوت  ال�شعراء كانوا �شّناعاً  هوؤلء 
ال���ع���ال���ي، ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ع��ق��ي��ل ع��ل��ي ذي 
اإلى  ق���اده  ال���ذي  الخفي�ض  ال�����ش��وت 
اإلى  الأمكنة  من  وال��ه��روب  النكو�ض 
األوان غرائبية من الت�شعلك بما فيه 

الكحولي". "الت�شعلك 
م�����وت ع��ق��ي��ل ع���ل���ي ه����و ال������ذي اأث�����ار 
الموت  ع����ن  ال��ف��ج��ائ��ع��ي��ة  اأ���ش��ئ��ل��ت��ن��ا 
الأخيرة  وق�شائده  لل�شاعر.  الواقعي 
اإعالن موته الذي كان  كانت ق�شائد 

يتجّول معه:
يت�شّرب  ن���اف���ذة  ل��ه��ا  ه���اوي���ة  "ول 
ال�شاأم/  ليلغي كل هذا  النور/  منها 
ينت�شر  ال��ن�����ش��ي��ج/  ه���ذا  ك���ل  و���ش��ط 
الطبيعة/  �شّجة  و�شط  الالمرئي 
ال�����ش��م��ت ي��خ��ت��رق م���ا ي��ت��ع��ّف��ن من 
ال�����زم�����ن/ وي�������ش���ه���ر ب�����اب ال����وج����ود 
ما  الأب��دي��ة/  غطاء  تحت  المترّنح 
ل���م تكن  اإن  ���ش��ج��رة،  ك��ل��م��ة  ج����دوى 

�شجرة بحّق...".
هذا الوعي ال�شتباقي بالموت و�شعه 
اأم��ام ن��وع من القلق ال��وج��ودي الذي 
اإل���ى م��م��ار���ش��ة ط��ق��و���ض الكتابة  ق���اده 
ال�شّرية في اأمكنته الطارئة )الزوايا، 
اأك�شا�ض  ال���ق���دي���م���ة،  ال���غ���رف  ب��ق��اي��ا 
التي  العمومية(  البا�شات  محطات 

�شهدت موته العلني:
حياتك ذكرى  "قبل 

عزلت اأيامك... اأيامك ال�شحيحة
جل�شت تتاأّملها

وعندما �شجرت
الن�شيان  ون���ادي���ت  الأح������الم  ن���ادي���ت 

كذلك".

 )2005  -  1949( علي  عقيل  ك��ان 
اليومية  الق�شيدة  كتابة  يمار�ض 
ال�شخ�شية  ق�شيدته  اإنها  بامتياز. 
ال���ح���م���ي���م���ة ال����ت����ي ظ����ّل����ت ت�����الزم 
وب��وه��ي��م��ّي��ة حياته  ال��ي��وم��ي  ق��ل��ق��ه 
المحت�شدة بالتقاطات قريبة منه: 
ال��خ��وف، ال��ج��وع، ال��ح��زن، الموت، 
ال�������ش���اأم، ا���ش��ت��ح�����ش��ار الأ����ش���دق���اء 

الموتى:
الآخر يدعو  الواحد  يدعو  "كمن 

قبله عال مح�شن اطيم�ض
وك��ّن��ا ب��دم��وع��ه ال��ت��ي ل ُت���رى نبلل 

د�شدا�شة ال�شعر
ي���ا مح�شن  ت�����ش��ت��ر ج�����ش��دك  ال���ت���ي 

اطيم�ض
اأهكذا ت�شاقط الأعمار؟

يا اأهلل
ما هكذا...".

ول��ع��ل اآخ����ر ق�����ش��ي��دة ك��ت��ب��ه��ا عقيل 
علي كانت هي البيان العلني الذي 
اأ�شهر  تماماً،  الحياة  لعبة  اأجه�ض 
وربما  ال��م��ب��اح،  م��وت��ه  خاللها  م��ن 
الذي  الأخير  توّهجه  كانت لحظة 
اأعلن اأنه الوحيد المك�شوف العاري 

اأمام حياة تبادله الموت:
المغلقتين العينين  "اأغم�شت 

وم�شيت
بعد انطفائهما

قب�ض  ي��رت��ح��ل  الن���ت���ظ���ار  زال  م���ا 
روؤاه

في داخل روحك
اإلى اأين تنزل يا عقيل علي

ك���ال اإن����ه ال���م���وت ف���ي ال��ح��ي��اة، كّل 
رم�شة جفن

اأهي اإذن ما تبّقى
كفى... كفى".
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بري�شة: اأ�شامة بعلبكي.

الكالم وفي كونه اأميراً على اإمارة اللغة. وهو، قبل ب�شعة 
اأ�شهر هاتفني بعد �شمت وقال اللغوي حاطوم اإنه يريد اأن 

يزورني في منزلي، بالنغمة ذاتها م�شتقاة من العمق.
الثقافي  واأن���ا ف��ي رح��اب عمري  اأدرك��ن��ي  اأن  وح��اط��وم �شبق 
اأيامي  واإل��ى  اأ�شيائي  اإل��ى  واأرج��ع  اأتحّرر  اأن  ال�شحافي قبل 
اأنني في الحرية الطلقة  اإلى لفيف عاداتي، واإلى  العادية، 
لأن  وقابلة  وحميمة  اأح��ي��ان��اً  قلقة  ناعمة،  ال�شاعات  حيث 

تكون مثمرة في اأي هنيهة من الهنيهات.
وكان ياأتيني في ذلك العمر الثقافي واأنا المنبر المفتوح، 
وهو يرغب في العتالء وفي قول الأفكار التي يريد وفي 
يطعن  اأن  اإذ هدفه  العربية،  اللغة  مع  ر�شالته  يوا�شل  اأن��ه 
واأن  ال�شواب  الكلمة  يبلغ  واأن  الغلط،  يطعن  واأن  ال��ف��راغ 
ين،  يبعث اإلى قّرائه واإلى اأنداده القّلة من الكتاب المخت�شّ
الكومة  ه��ذه  يعامل  اأن  عليه  و���ش��ار  ت��ك��ّوم  مما  ع��ن��ده،  بما 
ال�شوؤون  �شّتى  ف��ي  ح��ا���ش��راً  يكون  واأن  مو�شوعية  معاملة 
الل�شانية، واأن يرتفع اإلى اأكبر م�شاحة واأن يزرعها بالر�شى 
يفعل  ما  يفعل  واأن  الطريق،  على جانب  العقل  يترك  واأن 
عليها  يعثر  ول  تنتهي  ل  والتي  النظيفة  الغاية  اأج��ل  من 

جامدة ل تقبل الحركة والن�شوة معاً.
وو�شل حاطوم اإلى منزلي في بيروت، وبين يديه مغّلف كبير 
يحوي مخطوطة كتابه "نقو�ض" الذي �شدر له بعد الوفاة 
ال�شاي  بع�ض  طالباً  وجل�ض  ب��ي��روت،  خّياط" في  "دار  عن 
وبع�ض  ال�شعف  م�شحة  وعليه  دقيق  ال��ح��وار  ف��ي  و�شوته 
الجرحة التي تظّل تفهمها حتى لو هي تمادت في النجراح 
وفي كونها تذرف ما تذرف من الألفاظ التي تتداول المعنى 

وتروح اأنت تتلّقاها ببع�ض الحال الطبيعية.
ودار الحديث على الكتاب واأنه جاءني به لأطالعه واأبوح فيه 
اأ�شت�شّف بمقّدمة اأو ت�شدير. واأنه اختارني لهذا الأمر  بما 
الجلل، واأنه ق�شدني لأكون الكاتب عنده في �شدارة الن�ّض، 
واأنه كان حري�شاً اأن ياأخذني اإليه، دون �شائر الآخرين، ول 
�شيما اأحدهم، وذكر ا�شمه، واأنه ينتظرني اأن اأ�شوغ الت�شدير 
اأيام، ليكون العمل جاهزاً، وهو  اأو  اأ�شبوع  ويعطيني فر�شة 
على حاله من الجرحة، ومن الذهن المتوّقد، ومن النظرة 
ال�شافية والثاقبة، ومن الجل�شة التي يبدو فيها على نحول، 
وم��ا زال، رغ��م ذل��ك، رغ��م النحول ورغ��م ال�شدى ال��ذي ل 
ي��ت��رّدد ف��ي ال���وادي ول ق���رار ل��ه، ب��ل �شوية واح���دة، م��ا زال 
ينب�ض بالح�ّض الأ�شيل، بالأ�شالة، اإلى اأنه من جهة ثانية، 
يغرق في اأطراف الإبداع وهو �شنع كتاباً يوؤبه له، وفيه كل 
العجائب ال�شغيرة والكبيرة، وكل الأ�شداف المعنوية التي 
تنفتح على مداها وعلى عالم من ال�شركة الأدبية والذوق 

الأدبي العالي.
وحاطوم في الجل�شة عينها، يمازح ويطرب لكلمة، لعبارة، 
لمالحظة ويقول لي طموح اللغوي الذي يتابع الأدب في 
"والفاعل  لي:  ي��رّدد  اإذ  ويبت�شم  والعربية  اللبنانية  رحلته 
ول  كتبي  اأح���د  م��ن  جملة  وه��ي  ال�شّمة".  زوج��ت��ه  يلح�ض 
اأعرف اأي واحد من المجموعة، ويظّل مرتاحاً اإلى اأنه على 
�شلة ثابتة واأنه يختار ما يختار لأنه ذكي ولأنه على معرفة 
ب�شجرة المعرفة ول يهداأ عند نقطة واحدة، بل يتقّدم من 

واحدة اإلى اأخرى.
ول ياأخذ اإل جرعة �شئيلة من ال�شاي، وين�شّم من ثّم هو 
اأو  منزعج  اأن��ه  تح�شبه  ول  ج�شده،  اإل��ى  والعريق  الفّهامة 
العافية  في  ليكون  يفعل  اأن  عليه  ومما  ب��ه،  بما  حيرة  في 
كتاب  اإن  ال�شعيفة  بحنجرته  اأي�شاً  لي  يقول  ولذا  الكاملة 
كتاب  اأجمل  حرب  جوزف  والورد" لل�شاعر  الخبز  "مملكة 

في الأمومة. واأحمد حاطوم انتهى الآن فم�شى. ترك لي 
المعرفة،  لعبة  اإل��ى  ينت�شب  ال��ذي  الكثيف  الكبير  الكتاب 
اإذ  التراث في منحاه المحدث والحديث والمعا�شر،  واأتى 
�شاء اأن يكون في ال�شعر واأحالمه واألفاظه ومتطّلباته من 
الجوازات ومن نب�شات الحّرية. ويهجم على الأفكار وعلى 
الممتلىء  المتن  ل��ه  ويبقى  الهوام�ض،  وعلى  المعلومات 
والهام�ض  المتن  اأن  واأرى  تلقائه.  من  فيه  بما  يعّج  ال��ذي 
على �شوية واحدة من حيث الغنى وذكر الحوا�شي والتوابع 
والملحقات، ول اأرى اأي�شاً اأن هناك اأكثر من حاطوم واحد 
عندنا، اإذ بطل هذا النوع من الفر�شان، نوع يت�شل بالتراث 
في اأ�شكاله وفي ذّر الق�ش�ض والملحقات وفي القب�ض على 

روح ذلك اأجمع.
ومن بيته في بيروت وبنبرته المجروحة ومن قما�شة واحدة، 
وكاأنه ي�شفر نغمة تخت�ّض به، يخاطبني م�شغول البال على 
الن�ض، وي�شاألني اأين �شرت من الكتابة في الكتاب. وقلت له 
طالعها  واإذ  المقّدمة  ونال  ر�شوًل،  لي  واأر�شل  انتهيت  اإنني 
هناك في وحدته منتظراً اأن يت�شّلمها، هاتفني مّرة جديدة، 
وق��ال ل��ي: ما هي ه��ذه القطعة وك��م هي مطابقة وك��م هي 

�شاعرة و�شعرية، وملزوزة بع�شها اإلى بع�ض.
وك�����ان را����ش���ي���اً وك���ّل 
ي�����وم ت����ال ال����ق����راءة، 
يريد  اإذ  يخاطبني، 
الحركات  ي�شع  اأن 
اأن  اأي  ع�����ل�����ي�����ه�����ا، 
وي�شاألني  ي�شكلها، 
عن كلمة هل هي في 
القامو�ض، وكان كاأنه 
يتمّتع بما بين يديه 
اقترابه  اإليه  اآل  وما 
ح�شل  ح���ت���ى  م���ن���ي 
ال���ل���ق���ي���ا، على  ع���ل���ى 
على  اأو  ال���م���ق���ّدم���ة 
وهكذا  ال��ت�����ش��دي��ر. 
اأح��م��د حاطوم،  ك��ان 
وملتاعاً  مدّققاً  كان 
ف���ي م���ا ي��ك��ت��ب، وبه 
الذي  ال��ت��ام  ال�شغف 
ويعكف  ي��ف��ارق��ه،  ل 
على  كما  حاله  على 
ي����دع  ول  ع����ط����ائ����ه 
ي���زوره���ا  اإل  زاوي������ة 
اأ���ش��اب��ع��ه قلمه  وف��ي 
ويحّرك  ي��ط��ل��ب  ب���ه 
ويبحث اإلى اأن يجد 
ما يجد من الراحة 
ولعّله  ال���م���اأم���ول���ة. 
الأو�شع  اأدبائنا  بين 
ت����دق����ي����ق����اً وال��������ذي 
ينام  ول  ي���غ���ف���و  ل 
لم  م����ا  ي����رت����وي  ول 
غمامة  ل��ه  تنك�شف 
ال��������ح��������ق، غ����م����ام����ة 
وغمامة  ال�������ش���وي���ة 

ال�شيف.

ه يحييه اأو ينداح به و�شوًل  وهو مجبول بل مربوط اإلى ن�شّ
اإلى عوالم اللذة المباحة، واإلى �شهرزاد اأخرى تروي له ما 
ت���روي واإل���ى رب���وع م��ن ال��ه��وى وال��ع��ج��ب، وعجيبة ف��ي حّد 

ذاتها.
وهكذا حدث لي، اأحمد حاطوم زارني وكاأنه على حد�ض اأنه 
�شيرحل، ومعه الزاد الذي يهّم كلينا، قبيل اأن تغيب ال�شم�ض، 
وله  اأن��ه يح�شر  �ِشَمُته  وتلك  ويكون هو في ملء ح�شوره، 
الباب  المغارة، من  اأن يقترب من  القدرة على ذلك، وعلى 
يق، وله القدرة اأن يفتح الباب واأن يدخل اإلى المغارة،  ال�شّ
ويتالعب  ميدانه  في  وينزل  الظلمة،  يبّدد  اأن  القدرة  وله 
بالكلمة تلو الكلمة، واأنه من�شىء حيث يكون الإن�شاء ملهماً 

وعلى درجة من الأّبهة والجّدية.
واإذن كان حاطوم جّدياً وما فارقته هذه ال�شفة، ويبقى اأنه 
بهذه  التاأليف  اإل��ى  ان�شرف  الختامي،  مجاله  في  ال�شامل 
"نقو�ض" �شوى روؤيا متعّددة،  ال�شفة وما كتابه ال�شادر له 
وه��و يفي�ض ه��اه��ن��ا، وي��ن��دف��ع م���ّرة ج��دي��دة خ���ارج الحدود 
وتتو�ّشع خريطته لتكون على ما هي، �شائقة ال�شياق، وترتدي 
م��ا ت��رت��دي م��ن ع��ب��اءات واأل����وان ل��ت��ح��ّرك ال��ق��ارىء وتدفع 
الجميل. ال�شطراب  من  الماأنو�ض  اإل��ى  الأدب��ي��ة  البحيرة 



�شهى �شامية

في "دفتر" هذا العدد تقّدم لنا الزميلة 
�شعرية   - �شحافية  تجربة  �شامية  �شهى 
و�شحافي  ل�شاعر  يكون،  ما  اأطرف  من 
القديم،  الجيل  لدى  من�شياً  يكون  يكاد 
الجديد:  الجيل  ل��دى  تماماً  ومجهوًل 
الذي  ال�شوري  ال�شاعر  اإ�شماعيل  �شدقي 
من  "الكلب"  جريدة  بيده  يخّط  ك��ان 
�شائغاً  ال�شعبية،  دم�شق  مقاهي  اأحد 
بال�شعر  ومواقفها  وحكاياها  اأخبارها  كل 

الموزون والمقّفى.

غالف الكتاب الذي جمع فيه اأ�شدقاء �شدقي اإ�شماعيل 
ما ا�شتطاعوا العثور عليه من اأعداد جريدة "الكلب".
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لم يبَق مقهى من مقاهي دم�شق ال�شعبية 
ر فيه ال�شاعر والأديب ال�شوري �شدقي  لم ُيحرَّ
جريدته  اأع��داد  من  اأكثر  اأو  ع��دداً  اإ�شماعيل 
ال�شعرية الطريفة "الكلب": مقهى الهافانا، 
مقهى  الكمال،  مقهى  الرو�شة،  مقهى 

الج�شر الأبي�ش... 
بخط  اإ�شماعيل  �شدقي  يكتبها  واحدة  ن�شخة 
يده، را�شماً عنوانها، ناظماً كل ما فيها �شعراً 
باله  على  يخطر  ما  كل  فيه  ي�شتعر�ش  �شاخراً 
من اأحوال �شخ�شية وقومية و�شيا�شية وفنية. 
الن�شخة  ه��ذه  ال�شاعر  اأ�شدقاء  يتداول  ثم 
والالذقية  وحلب  دم�شق  في  المخطوطة 
ال�شاعر  ويخّمن  ال�شورية.  المدن  من  وغيرها 
الذي  الكتاب  مقّدمة  في  العي�شى  �شليمان 
"الكلب"،  اأعداد  العثور عليه من  تّم  جمع ما 
�شوريا، من  اإلى خارج  انتقلت  اأعداداً  باأن ثمة 
دون اأن ُيعَرف اأين كانت ت�شتقر، ولذلك �شاعت 

معظم الأعداد.
في  �شدر  �شفحة(   600( المذكور  الكتاب 
1983 في دم�شق. حيث  طبعة وحيدة العام 
اأ�شدقاء  وتحقيقها  الجريدة  اأعداد  بجمع  قام 
الجهد  اأن  اأحد  على  يخفى  ل  لكن  الموؤّلف، 
الأكبر قام به رفيق طفولته و�شبابه �شليمان 
باإ�شدار  بعد،  ما  في  ق��ام،  ال��ذي  العي�شى، 
جريدة �شاخرة تحمل ا�شم "ابن الكلب" كتحية 
كان  "الكلب" و�شاحبها، وقد  تجربة  اإلى  منه 

�شعارها:
خ�������دم�������ًة ل�����ل�����ق�����ارئ ال����ع����رب����ي
ح��ل��ِب ف����ي  الكلب"  "ابن  �����ش����در 
�������ش������ت������راه ف��������ي ����ش���ي���ا����ش���ت���ه
الأدِب ع������ال������َي  ك�������اأب�������ي�������ه... 
اأوائل  منذ  ال�شدور  في  الكلب  جريدة  بداأت 
غير  فترات  في  الما�شي  القرن  خم�شينيات 
الجريدة  هذه  ل�شدور  يكن  فلم  منتظمة. 
العدد  اإ�شماعيل  �شدقي  يبداأ  محّدد:  موعد 
�شيا�شي  حدث  تناول  باله  على  يخطر  عندما 
اأو  �شعاره  عدد  ولكل  ثقافي،  اأو  اجتماعي  اأو 

ا�شتهالله:
ج������ري������دٌة ����ش���ع���ري���ة الأغ�������را��������شِ

ف��ا���ش��ي ���ش��ط��ر  اأي  ف��ي��ه��ا  ول���ي�������ش 
�����ش����ع����اره����ا م����ت����ان����ة ال����ق����واف����ي
وح��ف��ظ��ك��م م���ن و���ش��م��ة الإ����ش���ف���اِف
ف���ي ال�����ش��ع��ر وال���ف���ّن وف���ي ال�����ش��ي��ا���ش��ْه
م���ن دون���ه���ا ���ش��وف ت�����ش��ي��ع ال��ط��ا���ش��ْه

اأو:
ج�������ري�������دٌة ن���ك���ت���ب���ه���ا ب���ال�������ش���ع���ِر 
ال�شهِر ف��ي  اأو  الأ���ش��ب��وع  ف��ي  ت�����ش��در 
ت�����ع�����ال�����ج الأم���������������ور ب��������اّت��������زاِن
وت�����خ�����دم ال���ج���م���ي���ع ب����ال����م����ّج����اِن 
المقهى ف��ي  اأو  ال��ب��ي��ت  ف��ي  ن��خ��ّط��ه��ا 

ف�����ي ن�������ش���خ���ة وح�����ي�����دة ف����اق����راأه����ا 
واح���ر����ش ع��ل��ى اأع���داده���ا ال��م��خ��ط��وط��ْه
ف��ال�����ش��ام لت�������ش���وى ب�����دون ال��غ��وط��ْه

في  نجدهم  ال�شاعر  اأ�شدقاء  من  كثر  اأ�شماء 
ق�شائده "الَحَلمنتي�شية"، يمّر بهم ويداعبهم 
حر�شه  مع  وعيوبهم  اأخطاءهم  وي�شتعر�ش 
وقد  بكلمة.  اأحدهم  جرح  عدم  على  ال�شديد 
اأُخذت كلمة "َحَلَمنتي�شية" من مجلة اأ�شبوعية 
القرن  اأربعينيات  في  ت�شدر  كانت  م�شرية 
ح العي�شى اأنها مجلة "الثنين". الفائت، وُيرجَِّ

ومن اأ�شدقاء ال�شاعر الذين كانوا يتبادلون معه 
بروح  نظمها  ويجيدون  "الحلمنتي�شيات" 
�شليمان  "الكلب":  �شاحب  روح  من  قريبة 
عبد  ابراهيم  اأحمد  الغانم،  وهيب  العي�شى، 
نجاة  ال�شهابي،  يحيى  عقل،  اأبو  غازي  اهلل، 
الكيالي... وكان �شدقي  ق�شاب ح�شن، ح�شيب 
في  رفاقه،  بع�ش  مع  اأ�شدر،  قد  اإ�شماعيل 
اأوائل الأربعينيات جريدة "المن�شار" بالأ�شلوب 

نف�شه، وبخط اليد اأي�شاً.

�شدقي  يعّلق  )الكلب(  الجريدة  ا�شم  حول 

دائماً،  وبال�شعر  طريفاً،  تعليقاً  اإ�شماعيل 
واإن  النباِح/  رمَز  ال�شحافُة  األي�ش  فيقول:" 

الكالب به اأقدُم".
ول�"الكلب" قامو�شه المت�شامح، ف�"الت�شاهل 
المحّرر  ي��رّدد  كما  الكلب"  لغة  في  معروف 
اأخرى  اأو  عامّية  كلمة  ي�شتعمل  عندما  دائماً، 
على  "ال�شّياح"،  ككلمة  ال�شائعة،  الأخطاء  من 
اإ�شماعيل مع  ي�شتعملها  التي  المثال،  �شبيل 
المالحظة الآتية: "يعرف "الكلب" اأن الكلمة 

اأن  يحّب  ل  ولكنه  ال�شّياح،  هي:  الف�شيحة 

ولم  بف�شاحته".  الكرام  قّرائه  على  يتعالى 
الأدب  على  "الكلب"  �شاحب  ثقافة  تقت�شر 
وال�شعر، فهو في الأ�شل مدّر�ش فل�شفة، وقد 

ا�شتفاد منها لتعميق ح�ّش ال�شخرية لديه.
ناهيك   - تاريخية  اأهمية  "الكلب"  لجريدة 
لأهم  �شجّل  اأنها  لجهة   - الأدبية  بالأهمية 
الأحداث التي ع�شفت ب�شوريا في الخم�شينيات 
اأخ�شب الفترات  وال�شتينيات، وهي فترة من 
قبل  �شوريا  في  والديموقراطية  ال�شيا�شية 
)حزب  الواحد  الحزب  نظام  عليها  ُيطبق  اأن 
اأحد  اإ�شماعيل  �شدقي  كان  الذي  "البعث"(، 
لكن  التاأ�شي�شي،  موؤتمره  في  الم�شاركين 
ل  القومية  الرومن�شية  الأحالم  منطلق  من 
وا�شتبداد. وهذا  وت�شّلط  انتفاع  من منطلق 
مارديني،  زهير  معه  اأجراه  حديث  يوؤّكده  ما 
مجلة  في  ن�شره  طويل  تحقيق  �شمن  من 
 ،1963 عام  البيروتية  العربي"  "الأ�شبوع 
الجريدة حين  "اأ�شدرُت  اإ�شماعيل:  حيث يقول 
راأيت اأول ديكتاتورية ُتقام على روؤو�شنا. لقد 
المجنونة،  الت�شّرفات  من  بال�شمئزاز  �شعرُت 
المتناهية،  الق�شوة  من  العجيب  والمزيج 
هذه  لك�شف  ما  �شيء  عمل  من  بّد  ل  وك��ان 
حقيقتهم،  اإلى  ال�شباب  ورّد  المتناق�شات 
ت�شتعيرها  كنَت  التي  "الكلب"  جريدة  فكانت 

ول ترّدها".
فال  حقبة،  �شاهدة  ك��ان��ت  "الكلب"  ولأن 
اأكرم  اأ�شماء:  اأعدادها  في  اإذاً  تتكّرر  اأن  عجب 
ال�شعيد،  نوري  القوتلي،  �شكري  الحوراني، 
اإلى  اإ�شافة  الحافظ...  اأمين  الأتا�شي،  عدنان 
كانت  وربما  والعالم...  المنطقة  قادة  اأ�شماء 
ة الأ�شد من ن�شيب جمال عبد النا�شر الذي  ح�شّ
اأقامها  التي  الوحدة  زمن  "الكلب"  عا�شرت 
كما  النف�شال،  زمن  كما  وم�شر،  �شوريا  بين 
زمن النك�شة... وعندما اأراد عبد الرحمن منيف 
ت�شجيل �شهادته عن دم�شق في كتاب "ذاكرة 
عن  ذكرياته  من  اأف�شل  يجد  للم�شتقبل" لم 

�شدقي اإ�شماعيل وجريدة "الكلب".
تفاجاأُت قبل فترة حين وقع بين يدي عدد من 
"الجزيرة"(،  جريدة  "الثقافية" )ملحق  اأعداد 
ال�شحيفة  هذه  ب��اأن  تقول  م��ادة  يحتوي  اإذ 
الكبير  ال�شوري  وال�شاعر  "الأ�شتاذ  ا�شتكتبت 
التي  "الكلب"  جريدة  �شاحب  عقل  اأبو  غازي 
اأ�ش�شها �شدقي اإ�شماعيل"!)ل اأعرف ما هو 
ال�شحيفة  بو�شف  عقل  اأبو  غازي  الأ�شتاذ  راأي 
اأنها - كما  له باأنه "�شاحب  الكلب"، خ�شو�شاً 
يعرف الجميع - جريدة غير مرّخ�شة، وقد كان 

اأبو عقل اأحد الذين حّرروا فيها(.
دعوة  "لّبى  عقل  اأبو  باأن  ال�شحيفة  وتتابع 
في  عنها  كتب  ثم  فيها،  فكتب  "الثقافية" 
في  ن�شر  "الكلب" حيث  "�شحيفته" ال�شاخرة 
2004م  ثاني  ت�شرين   1 في  ال�شادر  عددها 
اإبراهيم  الزميل  اإل��ى  موّجهة  ق�شيدة 

التركي...". يقول اأبو عقل في مطلعها:
"الكلبا" َي�شتكتب  لإب��راه��ي��م  َع��ج��ب��ُت 
ال��ُق��ْرب��ى �شحيفتنا  م��ن  اأي�����ش��اً  وَي��ط��ل��ب 
ع��اق��ٌل "الجزيرة"  اأ���ش��ح��اب  ب��ي��ن  اأم����ا 
ياأبى؟". اأو  ال��ت��ق��ارب  م�����ش��روَع  ُي��ع��ار���ُش 

"الكلب" ال�شاخرة:  نجيبه على طريقة  ونحن 
بلى. نحن نعار�ش.

�شهى �شامية

ولد �شدقي اإ�شماعيل العام 1924 في حي العّفان بمدينة اأنطاكية مركز لواء اإ�شكندرونة.
اأتّم درا�شته البتدائية في مدر�شة العّفان، وانتقل في العام 1936 اإلى ثانوية اأنطاكية.

الأر�شوزي �شّد م�شروع  كان يقودها زكي  التي  الوطنية  الحركة  الطلبة في  رفاقه  اأ�شهم مع 
اإلحاق لواء اإ�شكندرونة بتركيا. وبعد دخول الجي�ض التركي اللواء )1937(، ت�شّلل عبر الحدود 
اإلى �شوريا مع اأخيه اأدهم اإ�شماعيل )الت�شكيلي المعروف( لمتابعة درا�شته في ثانويات حماة 
ودم�شق وحلب. وح�شل على �شهادة الدرا�شة الثانوية )فرع الفل�شفة( العام 1943، ثم على اأهلية 

التعليم من دار المعلمين، وعمل مدّر�شاً في مدار�ض دم�شق البتدائية حتى العام 1948. 
انت�شب اإلى كلية الآداب - ق�شم الفل�شفة في جامعة دم�شق، وتخّرج في العام 1952 بعدما ح�شل 
على �شهادة الإجازة )اللي�شان�ض( بتفّوق، وكذلك على دبلوم في التربية. وعمل مدّر�شاً للفل�شفة 

في ثانويات دم�شق وحلب ودور المعلمين. 
عمل في �شحف عّدة: "البعث" )الأ�شبوعية(، "الجماهير" )اليومية(... واأ�شدر درا�شة بعنوان 
"الع�شاة" )1963(، ومجموعة ق�ش�شية بعنوان  )1962(، ورواية  الماأ�شاة"  وتجربة  "العرب 
"الأحذية"،  الثالثة"،  الجمرة  "�شقوط  منها:  عّدة  م�شرحيات  وله   .)1970( والفقر"  "اهلل 

.)1977 بدم�شق  اأجزاء  �شتة  في  الكاملة  اأعماله  )�شدرت  �شلمون"...  "اأيام 
"اتحاد  تاأ�شي�ض  واأ�شهم في  والآداب" )1968(،  الفنون  الأعلى لرعاية  ل�"المجل�ض  اأميناً  ُعيِّن 
ورئا�شة تحرير مجلة "الموقف  الكّتاب العرب" )1969( الذي توّلى رئا�شته حتى العام 1971، 

الأدبي".
تزّوج العام 1957 من ال�شّيدة عواطف الحّفار، واأنجب منها ولَدْين: األمى واإياد. 

توفي �شباح ال�شاد�ض والع�شرين من اأيلول عام 1972.
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�شعار العدد الأول
����ٌة ب���ال�������ش���ع���ِر ج�������ري�������دٌة م����خ����ت���������شّ
ت�����������ش�����در م������ّرت������ي������ن ك����������ّل �����ش����ه����ِر

ي�شوُج ل  م����ن  ال�����ق�����ّراء  خ���ي���ر  اإن 
ذن��������ب ال����ك����ل����ب دائ�������م�������اً م�����ع�����ووُج

المقال الفتتاحي 
ل�������ش������يء ي�����زع�����ج ف������ي ال���������ش����ب����اِح
م������ث������ل ال�������م�������ق�������ال الف�����ت�����ت�����اح�����ي
ت������ت������ل������وه م������ن������ف������و�������ض ال��������م��������زاج
ول�����������ش�����ت اأع�������ن�������ي غ�����ي�����ر ����ش���اح���ي
ال������ج������رائ������د اأن  ع����������ارف����������اً  ب���������ل 
ع��������ن��������دن��������ا �����������ش����������ّد ال������������م������������زاِح
"البعث" م����ث����ل  ف�"الن�شر" 
"الكفاِح" م���ث���ل  ب����ل  ك�"الأيام" 
والتعليق ال���ع���ر����ض  ف����ي  ج�����ّدي�����ٌة 
م������������������ن ك�����������������������ّل ال������������ن������������واح������������ي
داَء ب������������������اأن  ق���������������������راأت  ف���������������������اإذا 
ال�����������������ش��������ّل ُي�������م�������ن�������ع ب������ال������ل������ق������اِح
ك�������ت�������ب�������وا ب����������������اأن ال��������ح��������ك��������َم ف����ي
�شالِح)1( اأخ��������ي  ب����������راأي  خ����ط���������ٍر 
ب������������اأن خ����������ب����������ٌر  اأت�������������������ى  واإذا 
ال������غ������ي������م ُي�����������ط�����������رُد ب�������ال�������ري�������اِح
ق�����ال�����وا ب���������اأن ال����ب����رل����م����ان ال����ي����وم
م��������ق�����������������ش��������و���������ض ال����������ج����������ن����������اِح
م���������������ن اأج�������������������������ل ه��������������������ذا ج����������اء
ال����ُن����ب����اِح اأ�����ش����ت����اذ  "الكلب"  دور 
ي�����������ع�����������وي وح���������������ي���������������داً ب�����ي�����ن�����م�����ا
اّت�����ف�����ق ال���ج���م���ي���ع ع���ل���ى ال�������ش���ي���اِح
ول�����������ه ������ش�����ي�����ا������ش�����ت�����ه ي����ت����رج����م����ه����ا
������������ح������������اِح ب�����������������اأب�����������������ي�����������������اٍت �������������شِ
م�����ث�����ل ال������ب������ن������ادق ف�������ي ال����ق����دي����م
ُي���������ق���������ال ب���������ل م��������ث��������َل ال���������رم���������اِح
ك����ال����ب����الغ����ة ال�����������ش�����ي�����ا������ش�����ة  اإن 
م�����ث�����ل�����ه�����ا رق���������������������ضُ ال�������������ش������م������اِح
م�����������وزون�����������ُة الإي�����������ق�����������اع ت�������ش���ب���ه
ر��������ش�������ف�������ة ال����������م����������اء ال�������������َق�������������َراِح
ي�������ش���ي���ر مثل ال����غ����م����و�����ض  ف���ي���ه���ا 
ال�������ش���م�������ض ف������ي م�������رج الأق������اح������ي
ل���������و غ������ي������م������ٌة ج��������������اءت م����ح����اه����ا
م���������ن �������ش������ع������اع ال���������ن���������ور م�����اح�����ي
"الكلب" ����������ش���������ع���������اُر  ه���������������ذا 
ال�شباِح ف����ي  دوم��������اً  ف���ان���ت���ظ���روه 

بريد القراء

عبد ال�شالم العجيلي:
حّبذا ي���ا  األ  اأع��ج��ب��ن��ي  "الكلب" 
ال����ك����ات����ب����ي����َن كالبا ك�������ّل  ك�������ان  ل�����و 
���ش��خ�����ض فيكمو وك����ّل  وال��ق��ارئ��ي��ن 
الأ�شبابا ا���ش��ت��ع��ر���ض  ول���ن  م��ن��ه��م، 

نديم محمد:
ت������ح������ي������ة ل�����ل�����ك�����ل�����ب م�������ن�������ي ل����م����ا
ف�����ي�����ه م�������ن ال�����ت�����ق�����دي�����ر ل���ل���ع���ظ���ِم
فلم ����ش���ع���ب���اً  ال���ل���ح���م  م������ذاق  راأى 
الر�شمي غ����ذائ����ه  ب���ت���رك  ي���خ���ج���ْل 
ك�������رٍم اأو  اأع��������ط��������اه  ِع��������ّف��������ٍة  ع�������ن 
������ّدِة ال����ُح����ك����ِم ل���ل���ج���ال�������ش���ي���ن ب�������������شُ

اإعالنات
نا�شيت ال��ح��الق��ة  ���ش��ف��رة  ا���ش��ت��روا 
ف���ق���د ط���ال���ت اّل���ل���ح���ى ف����ي ال���ب���الِد

اُْدُخ���ل���وا ال��ب��ع��ث ف��ه��و ح���زٌب جديٌد
ل��ك��ّل ع�����ش��ٍو بطاقْه ي��ع��ط��ي  ���ش��وف 

تطورات الموقف ال�شيا�شي
)...(

ن����������������������وري ال�����������������ش��������ع��������ي��������ُد دع���������ا 
������ش�����ع�����وُد ي����������وؤي����������ده  ل  ل������ح������ل������ٍف 

������ع������ب  وي�����������ق�����������ول ح������������������زُب ال�������������شّ
ب����ال����ت����رك����ي����ز ي�����رت�����ف�����ع ال�����ع�����م�����وُد

راأى  ف������ق������د  ال������رئ������ي�������������ض  اأّم����������������ا 
ف�����������������اروَق اأق��������������رب ل����ل���������ش����واب

اأُغلُق  ل 
ال�شّباك 

حين  اإل 
ب�شرهم  اأ
ب�������ب�������اب�������ي

وي����������ق����������ول 
حزب البعث 

ت���اأك���ي���داً ب���اأن 
الإن������ك������ل������ي������ْز

ج�����������ع�����������ل�����������وا 
�����ش����ي����ا�����ش����ت����ه����م 
"فارة  ح���ك���اي���ة 
قطرميْز" ف����ي 

حوادث المدينة 

اخــــتــــفــــاء بــائــع 
الّتنباك

بائع التنباك بالأم�ض 
توارى

منذ اأ�شبوعيْن
وب����ح����ث����ن����ا ع����ن����ه ل���ي���اًل 

ونهارا
يا ُتراه... اأيْن؟

بين  ج����ال���������ش����اً  وراأوه 
ال�شكارى

دامع العيَنْيْن
ذاك في خّمارٍة لي�شت ُتجارى

ين َبْيُعها بالدَّ
و��������ش�������األ�������ن�������اه: ل�������م�������اذا ت������ه������رُب؟
ق�����ال: اإن�����ي ط�����وَل ع���م���ري اأ����ش���رُب
اإّن������م������ا م������ن زوج������ت������ي اأ�����ش����ت����غ����رُب
التنباْك ب��ائ��ع  اأن����ي  لت��ف��ه��ُم  ك��ي��ف 

م�������ك���������������ش�������ب�������ي ف���������������ي ال����������ي����������وم 
ق�����ر������ش�����ان وف�����ر������ش�����ات�����ي �������ش������واْك

المعر�ص الدولي الثالث في دم�شق
اأّي�����ه�����ا ال����ط����اِح���������ش����وَن ف����ي زح���م���ِة
تفعلونا؟ اأتيتم  م��اذا  المعر�ض... 
اأن�����ت�����َج الآخ����������رون اأح���������ش����َن اإن����ت����اٍج
واأن���������ت���������م اأق������ب������ل������ت������ُم ت����ن����ظ����رون����ا
������ي������ن������يِّ ف����������ي ال���������ج���������ن���������اِح ال�������������شّ
ن������������ق�������������������������ضٌ م�����������������ن ال���������������ع���������������اِج
وع������ن������ه اأج����������دادك����������م ي����ع����ج����زون����ا

وجناح ال�ّشوفييت فيه "الهيلوَكْبِتُر"
ُم���������وُت���������وره���������ا َي����������ِط����������نُّ ط���ن���ي���ن���ا
بيانو ي�������ش���ّم  ال���ن���م�������ش���ا  وج������ن������اُح 
يعزفونا؟ م���ن  واأي������ن  وح�����ٍي  ذات 
وال����ج���������ن���������اُح الأم�����ري�����ك�����يُّ راأي����ت����م
ال���ت���ل���ف���ي���زي���ون���ا ف����ي����ه  �����ش����ك  دون 
الم�شّخاُت ف��ي��ه  ال��ب��ل��غ��ار  وج���ن���اُح 
ف���������ه���������اّل رّك���������ب���������ت���������ُم ط������اح������ون������ا
وال��ج��ن��اُح ال��ت�����ش��ي��ك��يُّ ���ش��اه��دُت فيه
اأجمعينا ت�������ش���واُك���ُم  م������اٍء  ك�����اأ������َض 
التما�شيُح ف��ي��ه  ال�������ش���ودان  وج���ن���اُح 
��������ش�������غ�������اٌر ل�����ك�����ّن�����ه�����م ع�����اق�����ل�����ون�����ا

ال�ّشباِن المَعربدين من  مثَل  لي�ض 
ف��������ي ك����������ّل ���������ش��������ارع ي���������ش����رخ����ون����ا
الم�شاويِر َط��ْرُق  الحي��اة  هم في  همُّ
ي�شَكرونا ال��م�����ش��ا  وف�����ي  ����ش���ب���اح���اً 
ال�شناعاُت فيه  الِم�شريُّ  والجناُح 
ب������������ذوٍق اأرح��������������َن ف����ي����ه ال���ع���ي���ون���ا
فيِه ل������ش�����يَء  ال���ل���ي���ب���يُّ  وال����ج����ن����اح 
ثخينا ج��������داً  ت��������راه  ج����ل����ٍد  َغ�����ي�����َر 
اأّي�������ه�������ا ال���������ش����ائ����ل����ون ع�����ّن�����ا ف�����اإّن�����ا
الحاكمينا ����ش���ي���ا����ش���ة  ع���ّط���ل���ت���ن���ا 
َع���ّط���ل���ت���ن���ا ال���������ش����و�����ش����اُء ع�����ن ك���لِّ
يائ�شينا َغ������دوا  وع���ّم���ال���ن���ا  اإن����ت����اٍج 
م��ع��ِر���ض ال�����ّش��اِم ل��ي�����ض ل��ل�����ش��اِم فيه
الناظرينا ُت���دِه�������ُض  اأ�����ش����واَء  غ��ي��ُر 

)عاملنا "اأ�شواء" معاملة اأختها "اأ�شياَء" 
ومنعناها من ال�شرف بالإذن من مجمع 
اللغة العربية عندنا �شرف اهلل عنه الأذى(.

�شوؤوننا الداخلية

حديث الم�شفاة
ن�����ري�����د م���������ش����ف����اَت����ْي����ن اإح����داه����م����ا
الب�شْر لأج�����ل  والأخ�������رى  ل��ل��ن��ف��ط 
دول���������ًة ن���������رى  اأن  ت����ع����ب����ن����ا  ف�����ق�����د 
ح���ّك���اُم���ن���ا ف���ي���ه���ا اأ�����ش����ا�����ُض ال�����َك�����َدْر
اإذا  �����ش����َح����ف����يٍّ  م������ن  ت��������رى  وك��������م 
����ي����َت����ه ل�����م َي�����ب�����َق م����ن����ه َق��������َدْر ����فَّ �����شَ

وم���ج���ل�������ُض ال������ن������ّواب ل�����و م������رَّ في 
َع�َشْر خ��م�����ش��ة  اأ����ش���ب���َح  م�����ش��ف��ات��ن��ا 

الوزارة القومية
ي������������������ري������������������د ح���������������������زُب 
ال���������ش����ع����ب اإ�����ش����ق����اَط����ه����ا
وَق�������������ش������ُده ت���األ���ي���ُف���ه���ا 
م���������������������ن ج��������������دي��������������ْد
اإنما ق���وم���ي���ًة  وزارًة 
الفخريُّ  رئ���ي�������ُش���ه���ا 
ن������������وري ال���������ش����ع����ي����ْد

حالة الجو
البرد عاد ورفرفْت
ف�����������������ي ال���������ج���������و 
الغيوْم اأج��ن��ح��ة 
ول�����������������������ش�����������وف 
تلك ت����م����ط����ر، 
اأن��ب��اء الإذاع����ة 
ل�������ل�������ع�������م�������وْم
الملوُم  لي�ض 
ال�����ط�����ق�����������َض 
ب������������������������������������ْل
المذيع  اإن 
ه�����������������������و ا
ل�����م�����ل�����وْم

�شورة العدد
ت�������������ش������ّوروا ك����ل����ب����اً ه����ن����ا راك���������ش����اً
وخ����ل����ف����ه اأ�����ش����ح����اب����ه ي���رك�������ش���وْن
ي�������ش���ي���ح ف����ي����ه����م: اإن������ن������ي �����ش����اب����ٌق
وك�����ّل�����ه�����م م������ن خ����ل����ف����ه ي���ن���ب���ح���وْن

المقال الفتتاحي
اأخ����������ي����������راً... ج��������رى الإن�����ت�����خ�����اْب
ذاْب ال���������������ش�������ع�������وب�������ات  وث���������ل���������ج 
وم���������ا ع���������اد ف�������ي ال�������������ش������ام ِذْك�����������ٌر
ان����������ق����������الْب اأي  لإح���������������������������داث 
واأُغ������ل������ق ل���ل�������ش���ائ���ع���ات ال���ُم���ري���ب���ات
ع���������������������������������������������ش����������������������رون ب����������������������������اْب
واأق�����������������ب�����������������ل ع����������ه����������د ج��������دي��������د
ي���������������ش�������رُّ ج������م������ي������ع ال�������������ش������ح������اْب
واإخ�����������وان�����������ن�����������ا ف����������ي ال�����ي�����م�����ي�����ِن
ي��������ق��������ول��������ون: م������������ّر ال�����������ش�����ح�����اْب
واأ���������ش��������ح��������ى ل������ن������ا ال������ب������رل������م������اُن
ال������ن�������������ش������اْب ي��������ت��������ّم  ل����������م  واإن 
واأ����������ش���������ب���������ح رف��������������ع الأي��������������������ادي

ك������ف������ي������اًل ب�����ف�����������ش�����ل ال������خ������ط������اْب
ُت������������ث������������ار ال�������م���������������ش�������اك�������ل م������ّن������ا
وم������������ّن������������ا ي����������ك����������ون ال������������ج������������واْب
اع�����������ت�����������داًل، اإل  ح�������ك�������م  ف����������ال 
وك������������������ّل اع��������������ت��������������داٍل ����������ش���������واْب
ال������ي�������������ش������اِر اأه���������������ل  ث������������ار  واإن 
الإ��������ش�������ط�������راْب اأح���������دث���������وا  واإن 
ن���������ن���������ادي ب�����ج�����م�����ع ال�����������ش�����ف�����وِف
وت��������وح��������ي��������د اأه�����������������ل ال�������ك�������ت�������اْب
و��������ش�������ب�������ح�������ان�������ه... ف���������ي ال������ُع������ال
ل�����������دي�����������ه ي�����������ك�����������ون ال�������������ث�������������واْب

اأزمة الكونغو - الأمم المتحدة
�شيا�شته الكونغو  في  اأعلَن  ُيوَثْنت 
البي�ِض م��ن  ت��اأت��ي��ه��ا  ال��م�����ش��اك��ل  اأن 
حتى "ت�شوْمبي"  عميل الغرب �شار له
تحمي�ِض دون  ولكن  هم  كما  وج��ٌه 

ال�شيا�شة العربية

اإلى جمال عبد النا�شر
ع����������������������������زاًء... ي����������ا اأب����������������ا خ�������ال�������ْد
ف�����������ك�����������ّل م�����������������ش��������اف��������ر ع���������ائ���������ْد
اإل ����������������ش���������������ادر  م���������������ن  وم�������������������ا 
وارْد اأ����������ش���������ح���������اب���������ه  اإل��������������������ى 
وم��������������������ا ت��������ف��������ع��������ل��������ه الأي�������������������������ام
ق����������ا�����������ش����������ْد ي���������ف���������ه���������م���������ه  ل 
وم������������ن زّل���������������ت ب���������ه ال������ق������دم������ان
���������ش��������اع��������ْد ب�������������ه  ي���������������ش�������ع�������ى  ل 
ف����ال����ت����اري����خ اأخ�������������ط�������������اأَت...  اإذا 
ح�������ا��������ش�������ْد زارٌع  دوم�������������������������اً 
وق�������د اأع�������ط�������اَك م�����ا ل�������ْم ُي����ْع����ط����ِه
ال����������م����������اج����������ْد الأُخ  اإل 
زع���������ام���������َة اأّم�������������������������ٍة... ج�������اءت�������َك
م�����������ّج�����������ان�����������اً ع��������ل��������ى ال������������ب������������ارْد
- اهلل  رع������������اك   - ت����ف����ه����م  ف�����ل�����م 
م������ع������ن������ى ج�����ي�����ل�����ه�����ا ال�������������ش������اع������ْد
واأوك����������������ل����������������َت الأم������������������������ور اإل�����������ى
ُدع�������������������اة ال�����������واق�����������ع ال������ف������ا�������ش������ْد
زال������������وا م���������ا  الأط������������م������������اع  ذوي 
م��������ع ال����م���������ش����ت����ع����م����ر ال������ح������اق������ْد
ال����ف����و�����ش����ى ع�������ّم�������ت  اأن  اإل��������������ى 
وك�����������������������ادت ت�������ل�������ع�������ن ال������������وال������������ْد
و��������ش�������رن�������ا ب������ع������د ن�����������ار ال����ف����خ����ر
م��������ث��������ل ال��������ح��������ج��������ر ال��������ه��������ام��������ْد
ك���������اأن���������ك ج������ئ������ت ك���������ي ت���ق�������ش���ي
ع�������ل�������ى ت�������اري�������خ�������ن�������ا ال�������خ�������ال�������ْد
ون�������ع�������ن�������ي: ن�������زع�������ة ال����ج����م����ه����ور
ن�������ح�������و ال��������م��������وط��������ن ال����������واح����������ْد
وك�����������ان�����������ت ث�����������������ورة الإخ���������������������وان
ف�������������ي اإق��������ل��������ي��������م��������ن��������ا ��������ش�������اه�������ْد
ب�����������داأن�����������اه�����������ا ان�����ف�����������ش�����ال�����ي�����ي�����ن
ف������������ي ال���������ق���������ائ���������م وال���������ق���������اع���������ْد
وك��������������������������ّل ب������������������داي������������������ٍة ف������ي������ه������ا
ح���������م���������ا����������ضٌ ن�������������ش������ف������ه زائ���������������ْد
وم���������������ا ل�������ل�������م�������دف�������ع ال������ح������ام������ي
�������ش������وى ال���������������ش�������اروخ م�������ن ن�����اق�����ْد
واأب�����������������������ش�����������ط ث��������������������ورة ت��������اأت��������ي
ب����ع����ك���������ض ال�����م�����ن�����ط�����ق ال�����������ش�����ائ�����ْد
��������ْرواَك - خ�������ش���رن���ا ق������ائ������داً - ���������شَ
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���������ل���������ب���������اً ع�������ق�������ل�������ه ج���������ام���������ْد ����������شُ
ول�������ك�������ن ظ�����������ّل ه�����������ذا ال���������ش����ع����ب،
وه�������������و ال�������ن�������ا��������ش�������ج ال��������را���������ش��������ْد
الأي��������������������ام م������������ع  ي�������ب�������ق�������ى  ول 
ق�����������ائ�����������ْد ول  ����������ش���������ع���������ب  ل 

 �شورة العدد
ك����ل����ٌب ر�����ش����ي����ٌق ُي�������ش���ب���ه ال�������ش���ّواح���ا
ن������ظ������رت������ه ت�������م�������ل�������وؤك ارت������ي������اح������ا
و�شاحا ذي����ل����ه  اأرخ��������ى  ب����الأم���������ض 
�شحاحا ت��ح�����ش��ب��ه��ا  ُج������َم������ٍل  ف�����ي 
�����ش����األ����ُت����ه: ه�����ل ن�������ش���َي ال���ن���ب���اح���ا؟
ف�������ق�������ال: ب�������ل ت�����ع�����لَّ�����م ال�����ُم�����زاح�����ا

نقد ديوان �شعر لمحمد الجنيدي
�شعٍر دي�����وان  الزيزفون"  "زارع 
�����ه م������ن الأ������ش�����ع�����اِر �����ُدن�����ا ك�����لُّ َق�����������شْ
�����ّورت�����ه�����ا ������ج������ت������ه ق�����ري�����ح�����ٌة������شَ دبَّ
����ش���ي���ع���ٌة اأب������دع������ْت ب�������زرع ال���خ���ي���اِر
م��ث��ل��م��ا ال���زي���زف���وُن ي�����ش��ن��ع اأدغ�����اًل
ث�������م�������اِر اأي  ب����������������دون  ول����������ك����������ْن 

ر�شالة الالذقية
ال�����الذق�����ّي�����ْه اإل����������ى  وزي������������ٌر  وراح 
ل��ي��ف��ح�����ض ك��ي��ف غ����دا ال��ت��ب��غ فيها

ك���م���ّي���ْه اإل  ت�������������ش������ّرر...  وك�����ي�����ف 
زارعيها ع���ن  وال������دود  ال���ب���رد  ع��ف��ا 

ر�شالة دم�شق
ت���������ش����اق����ط ال����ث����ل����ج ع����ل����ى ال�����������ش�����اآِم
ث��������الث��������ًة م��������ن اأب���������������رد الأي���������������اِم

الحارْه ب��ردى في  نهُر  وفا�ض 
ف����اأغ����ل����ق����وا ت����رب����ي����َة ال�����������وزارْه

في حقول ال�شحف

"البعث"
ن����ق����ديٌّ م������ق������اٌل  "البعث"  ف������ي 

������ْع �������ش������اح������َب������ه واْق������������������راُه �������ش������جِّ
ك����ت����ب����ت����ه "ك������������������اٌف" ل��������و زي����������دْت
ح�����������������رٌف ل������ت������غ������ّي������ر م�������ع�������ن�������اُه!

"الثورة"
ف���ذل���ك���ٌة اأي���������ش����اً  "الثورة"  ف�����ي 
ي�������ت�������اأّم�������ْل ي������ح������ل������ُم  ُدبٍّ  ع���������ن 
ن�������������ش������روا اأع���������اله���������ا �������ش������ورَت������ه
وق���������ش����ي����دَة ����ش���ع���ر ف�����ي الأ�����ش����ف����ْل

"ال�شرطة"
ورج������������ال الأم������������ن ل����ه����م اأي���������ش����اً

ب����������اٌع ف������ي ال���������ش����ع����ر وف��������ي ال����ف����نِّ
ف���م���ج���ّل���ت���ه���م ن���������ش����رت ب����الأم���������ض
" الجنِّ "ديك  ع�������ن  م�������ق�������اًل 

"الجندي"
ن�شرْت ق���د  اأي�������ش���اً  و"الجندي" 
ف�����ي ���ش��ف��ح��ت��ه��ا الأول����������ى �����ش����ورْه
ك�������ان�������ت م��������ن ق������ب������ل ط����ب����اع����ت����ه����ا
محفورْه ال���ع���ادي  ْنك"  "الزَّ ف���ي 

�شرقة
)حادثة واقعية وقعت ل�شاحب "الكلب"(

ي��ا ق��وى الأم���ن على الأم���ن �شالْم
ال�شاآْم ق��ول��وا  اأو  ال�����ش��ام  رب����وع  ف��ي 
مخفرِه ف�����ي  ال�������ش���رط���ي  ع���ن���دن���ا 
ي�������ش���رب ال���������ش����اَي وي���غ���ف���و وي����ن����اْم

المقامْر ال��ل��ي��ل  ف��ي  ي�شهر  بينما 
�شاهْر الفجر  حتى  الحانات  واأخ��و 
م���غ���ام���ْر ك�������ان  اإذا  وال������ح������رام������يُّ 
الحراْم ف��ع��ل  م���ن  ُي�����ش��ت��ّق  وا���ش��م��ه 

ِت�����ِل�����ف�����ْزي�����ون�����ي ب���ب���ي���ت���ي ان�������ش���رق���ا
الَبَقا ط������وُل  ب��ي��ت��ك��م  ف����ي  ل���ل���ذي 
التُّقى اأه�����ل  م���ن  ���ان  ل�������شّ ج�����اءه 
دائ��م��اً ي��ح��دُث ه���ذا ف��ي الظالْم

اأخ����������������ذاُه م������ع م�������ذي�������اٍع ����ش���غ���ي���ْر
غ����ال����ب����اً ن����ت����رك����ه ع����ن����د ال�������ش���ري���ْر
الخطيْر ال�����ش��اأن  ذو  وال��ِت��ِل��ف��زي��وُن 
َم����ِل����ُك ال�������ش���ال���ون م���ن ع�����اٍم وع����اْم

الأ�شيْل وق���ت  م��ن  ال�����ش��ه��رَة  ي��ب��داأ 
تميْل ك���ادت  م��ا  وال�شم�ض  �شاخباً 

ول��������ه ب����������اٌل ع����ل����ى ال������ك������ّل ط����وي����ْل
وع��ل��ى الأط���ف���ال م��ن ق��ب��ل الفطاْم

)...(
ال�شيا�شْه ب����اأح����وال  ُي��غ��ري��ن��ا  ك����ان 
را�شْه ينك�ض  ل��ه��ا  ال�����ش��ي��ف  ف��ت��رى 
حما�شْه ف���ي���ه���ا  ال����ت����ي  واأغ�����ان�����ي�����ه 
ت���ج���ع���ل ال������م������رء ف�����دائ�����ي�����اً ق��������واْم

طلب انت�شاب
انت�شاب  يتقّدم بطلب  الرحباني  من�شور 
اإلى اأ�شرة "الكلب":

انت�شابُه ي���ري���د  م���ن�������ش���وٌر  َم  ت����ق����دَّ
ع�������������ش������واً  "الكلب"  اإل�����������������ى 
ف�������������ي ج���������ري���������دت���������ن���������ا ال�����������غ�����������ّرا
ونفح�ض �شوَت الع�شو قبل دخوله
فاإن لم يكن حلو النباح... بقي بّرا

حكمة العدد
ح���������������ك���������������م���������������ة ال�����������������������ع�����������������������دْد
ج�����������������������������دَّ م����������������������ن َوَج�������������������������������������ْد
�����������������ش����������������ار ف��������������������ي ال�����������ب�����������ل�����������ْد
��������������ُف ج��������ب��������ه��������َت��������ْي��������ْن ِن�����������������������������شْ
اأي�������������������������ْن ت���������������������ش����������ل����������ن����������ا:  ل 
ُع�����������������������ق�����������������������دُة ال����������������ُع����������������َق����������������ْد

لال�شتراك ال�شنوي:
لبنان: 20 دولرًا اأميركيًا. الدول العربية: 

50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا واأميركا: 70 

دولرًا اأميركيًا.

carmen@alghaoon.com

لبنانية 2000  ليرة   24 صفحة    شعرية، تصدر مطلع كل شهر
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ال�شبت 1  ت�شرين 2   2008

ال�شم: نوح
ومعناه:  نوحاً،  اأب��وه  اأ�شماه 
يعّزينا  "هذا  قائاًل:  راح��ة، 
الأر�ض  ف��ي  اأي��دي��ن��ا  وتعب  عملنا  م��ن 
التكوين،  )�شفر  الرب"  لعنها  ال��ت��ي 
29(. لكن نوحاً بعد  5، الآي��ة  الف�شل 
�شلوكه  في  تكّبدها  التي  الم�شقة  كّل 

ال�������������رّب  درب 
جن�ض  لتخلي�ض 
ال����ب���������ش����ر، ع����بَّ 
خ�����م�����راً ك���ث���ي���راً 
فتك�ّشفت  ون����ام، 
ع������ورت������ه لب���ن���ه 
ومعناه:  ح�����ام، 
فجاء  ال�شاخن، 
اأخ��������������واه �����ش����ام، 
ال�شم،  ومعناه: 
ومعناه:  ويافث 
ال�����������ج�����������م�����������ال، 
�شوءة  وغ���ّط���ي���ا 
وهما  اأب���ي���ه���م���ا 
م���������ش����ت����دب����ران. 
ا�شتفاق  وعندما 
ن�����وح وَع�����ِل�����م ما 
غ�شب  ج�������رى، 
لأنه  كنعان  على 

بكر حام واأول �شاللته، وبارك �شام اأبا 
اليهود والعرب، اأما يافث فمن �شلبه 

جاء الأغراب.

ال�شاللة الهجينة
الندرة  اأن��ه��ا ���ش��ورة �شديدة  ري��ب،  ل 
تقّدمها  التي  تلك  ال�شعرية،  لالأبوة 
الماغوط  م��ح��م��د  ب���ي���ن  ال���ع���الق���ة 
التي  ال�شورية  ال�شعرية  والأج��ي��ال 
ج��اءت بعده، وذل��ك ب��دءاً من ن�شخه 
ال�شتينيات،  عقد  ف��ي  الأ���ش��ل  طبق 
اأولئك الذين كان كّل هّمهم اأن يكونوا 

ل�شوته،  وم��ب��ا���ش��راً  ���ش��ري��ع��اً  ���ش��دى 
ذاته  ال�شوت  وكاأنهم  فطابقوه حتى 
- من اأين لهم اأن يكونوا - ياأتي من 
�ش��رداب اأجوف، من طواهم الن�شيان 
اأتوا وذهبوا  دون ح�شرة، من  جميعاً 
بوجوههم  ل��ي�����ض  ول���ك���ن  وت���ك���ّل���م���وا، 
اأتى  �شواهم  فكاأن  باأ�شواتهم،  ولي�ض 

و�شواهم ذهب. 
ب��اأول جيل  ال�شبعينيات  ج��اء عقد  ثم 
�شعري لق�شيدة النثر ال�شورية. ومن 
حّددهم بال�شم الباحث محمد جمال 
لتلّم�ض  الباكرة  محاولته  في  ب��اروت 
الن���ق���الب ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ك���ان يطراأ 
اأوا�شط  منذ  ال�شورية  الق�شيدة  على 
ال�شبعينيات وحتى نهايتها، في كتابه 

"ال�شعر يكتب ا�شمه" )1981(، وكانوا 
على الت�شل�شل: نزيه اأبو عف�ض وبندر 
ومنذر  محمود  وع���ادل  الحميد  عبد 
ذكرهم  جاء  اآخرين  و�شعراء  م�شري 
اآن��ذاك اأن نزيه اأبو  عر�شاً. حيث، بدا 
عف�ض وبندر عبد الحميد، ك�شاعَرْين 
ال�شتينيات،  اأواخ����ر  ف��ي  ج��ي��داً  ُع��رف��ا 
كتابة  ق��اع��دة  على  مكانَتْيهما  اأ�ّش�شا 
كان  ب��ح��ّق،  �شخ�شية  تفعيلة  ق�شيدة 
عنها  دف��اع��ه  معر�ض  ف��ي  يقول  بندر 
اإنها تمتلك مزية تبّدل الوزن ال�شعري 
ح�شب تبّدل المزاج والحالة النف�شية 

المهمة  بتلك  قاما  لل�شاعر، هما من 
ال�شرورية والمحّتمة، والتي غالباً ما 
اأ�شحابها  ينتق�ض من قيمتها وقيمة 
النقد الأدبي عندنا، فيعطي كل �شرف 
الريادة لأولئك الذين التقطوا منهم 
ال�شعري  التج�شير  وهي  الحبل،  ذيل 
التفعيلة  ق�����ش��ي��دة  ت��ج��رب��ة  ب��ي��ن  م���ا 

يبدو  كما  يكفيها  كان  التي  ال�شورية، 
ال�شتينيات،  ج��ي��ل  ه���و  واح�����د  ج��ي��ل 
لتبدو وكاأنها ا�شتنفدت جّل اإمكاناتها، 
اأف�شل ما عندها، مثل: علي  واأعطت 
ع���م���ران، ممدوح  م��ح��م��د  ال���ج���ن���دي، 
ع�����دوان، ع��ل��ي ك��ن��ع��ان، ف��اي��ز خ�شور، 
خن�شة...  وف���ي���ق  خ�����ش��ر،  م�����ش��ط��ف��ى 
النثر  ق�شيدة  ���ش��ع��راء  ت��ج��رب��ة  وب��ي��ن 

المحظوظين  ال�شريحة،  ال�����ش��وري��ة 
اأن��ه��م ج����اوؤوا  ال��ب��ع�����ض، ب�شبب  ب����راأي 
باأخرى،  اأو  بطريقة  �شمح،  زم��ن  ف��ي 
بتثبيت اأ�شمائهم. اإل اأنه من الالفت 
�شاروا  ما  على  نظرة  المرء  يلقي  اأن 
كل  )وك��اأن��ه  بركات  �شليم  اليوم:  اإليه 
�شيء اإّل �شاعراً �شورياً، فمنذ ربع قرن 
اأق��رب ما يمكن من �شقف  وه��و يحيا 
)النائية  اأرن�����اوؤوط  عائ�شة  ال��ع��ال��م(، 
ع��ن ال��م��ك��ان ك��م��ا ع��ن ك��ل ���ش��يء حتى 
���ش��ارت ت��ك��ت��ب ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ة(، محمد 
ُي���ت���ح ل���ه طباعة  ع����الء ال���دي���ن )ل����م 

تمالأ  ال���ت���ي  م���ج���م���وع���ات���ه،  م����ن  اأي 
المقّوى مركوناً  ال��ورق  من  �شندوقاً 
في  ال�شغير  بيته  ���ش��رف��ة  زاوي����ة  ف��ي 
)المت�شّوف  ال�شيد  محمود  حر�شتا(، 
ب��ي��ن ال��م��ت��ه��ّت��ك��ي��ن... ل��م األ��ت��ِق ب��ه في 
من  )الخارج  الجّراح  ن��وري  حياتي(، 
كاملة،  ال�����ش��وري��ة  ال��ج��غ��راف��ي��ا  وع��ل��ى 

فلم ُتطبع له مجموعة واح��دة داخل 
الع�شر  مجموعاته  اأ���ش��ل  م��ن  �شوريا 
"طريق  اإل���ى   1982 "ال�شبي"  )م���ن 
الفار�شية" 2004(،  دم�شق والحديقة 
العزيز  )ال�������ش���ي���ف  ب����ي����رق����دار  ف�����رج 
في  ال�شنين  من  العقد  ون�شف  لعقد 
يفّت�ض  الآن  وه��و  الوطنية  ال��زن��ازي��ن 
ع�ّشه  فيه  يبني  اأوروب���ا عن مكان  في 

)المتوّفى  �شيدة  ومحمد  الجديد(، 
وال�شتين عن مجموعة  الثانية  بعمر 
ال�شالح  وري���ا����ض  واح������دة(،  ���ش��ع��ري��ة 
الح�شين )الأ�شغر �شناً، والأ�شرع بين 
الجميع في الرحيل النهائي، الرحيل 
الكامل، بموته الفاجع في م�شفى عام 
الثاني  ت�����ش��ري��ن   20 ع�����ش��ر  ب��دم�����ش��ق، 
الثمانية  ي��ت��ج��اوز  ل��م  وع��م��ره   ،1982
الباكر  ال��رح��ي��ل  وال��ع�����ش��ري��ن ع���ام���اً(. 
اأن��ه يقيم ل�شاحبه  ال��ذي من منافعه 
تمثاًل م�شتحقاً، تمثاَل افتقاد، تمثاَل 
ال�شالح  ري��ا���ض  �شار  وه��ك��ذا  ح�شرة! 

ال�شهيد، على  ال�شاعر  الح�شين يمّثل 
غرار بايرون و�شيلي ولوركا و�شيرغي 
مايكوف�شكي،  وف��الدي��م��ي��ر  ي��ا���ش��ن��ي��ن 
م��ن مات  ك��ان منهم  اإن  ي��ه��ّم هنا  ول 
مات  ريا�ض  بينما  قتياًل،  اأو  منتحراً 
في الم�شت�شفى، اأو ربما مات منتحراً 
يعلمون  كثيرون  ل؟  لماذا  قتياًل!  اأو 

اأح��ده��م ك��ان ي��د���ّض ل��ه �شّم الحب  اأن 
في �شرابه. اإل اأن هذا ال�شاعر ل ريب 
المذنَّب،  زي��ادة على رحيله  قد نجح، 
في اأن يجمع في حياته الق�شيرة كل 
التاأثيرات ال�شعرية المطلوبة في تلك 
الماغوط  محمد  رومن�شية  الحقبة: 
الحميد  عبد  بندر  وب�شاطة  ورف�شه، 
وع��ف��وّي��ت��ه، واأك���ث���ر م��ن ك��ل م��ا ذكرت 
ن����زق ن���زي���ه اأب���و 
عف�ض وانفعاله، 
واأك���ث���ر م���ن كل 
ياأ�شه.  ���ش��يء... 
م�������ش���ي���ف���اً اإل�����ى 
الخلطة  ه�����ذه 
ال������ع������ج������ي������ب������ة 
ح����������������رارت����������������ه 
الإن�����������ش�����ان�����ي�����ة 
ال�����������������ق�����������������ادرة 
على  ب��ب�����ش��اط��ة 
هذه  ت��ذي��ب  اأن 
مع  ال���ع���ن���ا����ش���ر 
البع�ض  بع�شها 
وت��ح��ّول��ه��ا اإل���ى 
�شديدة  ق�شيدة 
الغنى والإغواء. 
التي  التاأثيرات 
ب�شراحة،  ي��و���ش��ف  ���ش��ع��دي  ���ش��ّب��ه��ه��ا 
الحّد  عن  كثيراً  تزيد  اآن��ذاك  راأيتها 
لمجموعة  مقّدمته  ف��ي  المطلوب، 
ري��ا���ض ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ���ش��درت �شنة 
وا�شح  ك���ال���م���اء  "ب�شيط  وف����ات����ه: 
الآخرين  باألعاب  م�شّد�ض"،  كطلقة 
اأنظار  تخطف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ن��اري��ة 
اأذكر  اأن���ي  حتى  يكتب!  وه��و  ري��ا���ض 
اأب���و عف�ض يوماً،  ن��زي��ه  ل��ي  م��ا ق��ال��ه 
وبا�شتياء ظاهر: "اأحياناً ل اأ�شتطيع 
كتابتي  وبين  يكتبه  ما  بين  التمييز 
ريا�ض  موهبة  اأن  اإل  بالذات"!  اأن��ا 

اإلى  ب��ه  اأن ت�شل  ب��ّد لها م��ن  ك��ان ل 
التي  ال���خ���ا����ش���ة،  ق�����ش��ي��دت��ه  ك���ت���اب���ة 
ظهرت في الكثير من ق�شائد اأف�شل 
مجموعاته على الإطالق: "وعل في 
الغابة" )1983( المجموعة الرابعة 
والأخيرة التي �شدرت بعد اأ�شهر من 

وفاته، كق�شيدة "الخنجر" مثاًل. 

منذر م�شري

من اليمين: نزيه اأبو عف�ض، ريا�ض ال�شالح الح�شين، بندر عبد الحميد، نوري الجّراح، عادل محمود، �شنّية �شالح، �شليم بركات.

من اليمين: اأدوني�ض، محمد الماغوط، نزار قّباني.
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الأر�ص الغريقة
هذه  ج��اء  فقد  الثمانينيات  اأّم��ا جيل 
ال��م��ّرة ب��ال��ع��دد ال��ك��اف��ي ال���ذي ي�شمح 
لي�ض  رب���م���ا،  ل��ك��ن،  ج���ي���اًل.  بت�شميته 
الزمان،  في  لي�ض  وبالتاأكيد  بالعّدة، 
بدت  حيث  اأي�شاً.  المكان  في  ولي�ض 
اأر�ض  وك��اأن��ه��ا  الأي���ام  تلك  ف��ي  �شوريا 
اأر�ض ملعونة. فال موؤ�ش�شات  غريقة، 
ث��ق��اف��ي��ة ل��دي��ه��ا ال���وق���ت ل��ت��ت��ن��ّب��ه اإلى 
وت�شدر  العون  يد  لهم  وتمّد  عملهم 
�شابقيهم،  مع  فعلت  كما  باكوراتهم، 
المعايير  نتيجة  وذل��ك  كّلهم!  لي�ض 
ال����ط����ارئ����ة وال����خ����ط����وط ال���ح���م���راء 
ال���م���ت���غ���ّي���رة ال���ت���ي ف���ر����ش���ه���ا ال���واق���ع 
الذي  ال��ك��ارث��ي،  والثقافي  ال�شيا�شي 
اإل��ى رف�ض  اأدى  البلد. ما  عا�شت فيه 
الثقافة"  )"وزارة  الموؤ�ش�شات  ه��ذه 
لأف�شل  العرب"(  ال��ك��ّت��اب  و"اتحاد 
الإن���ت���اج ال�����ش��ع��ري ال��م��ق��ّدم ل��ه��ا ذلك 
الوقت، حتى اإلى اإيقافها التعامل مع 
من �شبق وطبعت له، كما ح�شل عندما 
ال�شورية"  ال��ث��ق��اف��ة  "وزارة  واف���ق���ت 
ب��ق��رار ر�شمي ل��ه رق��م وت��اري��خ وعليه 
اإ�شدار  على  الوزيرة،  ال�شّيدة  اإم�شاء 
وطبعت  "داكن"  الثالثة  مجموعتي 
بعد  حّولتها،  ث��م  منها،  ن�شخة  األ��َف��ْي 
اإل������ى م��ع��م��ل ال��������ورق! عماًل  ت��ل��ف��ه��ا، 
بتقرير، لي�ض له رقم ولي�ض له تاريخ 
اإم�شاء، ينّبهها من �شوء  ولي�ض عليه 
ال��ع��اق��ب��ة ف��ي ح���ال ���ش��دوره مت�شمناً 
اأن  خا�شة  ال�شهوة"!؟  "�شاقا  ق�شيدة 
بالجميع،  يترّب�ض  دي��ن��ي��اً  ت��ّي��اراً  ثمة 
ك���م���ا ق�����ال ل����ي اآن��������ذاك م�����ب�����ّرراً ق����رار 
مقد�شي،  اأن���ط���ون  الأ���ش��ت��اذ  ال���وزي���رة 
الذي كان ي�شغل حينها من�شب رئي�ض 
مديرية التاأليف والترجمة في وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة! ك��م��ا ل���م ي��ك��ن ث��م��ة منابر 
م��ج��الت، �شحف،  ن�����ش��ر،  )دور  اأدب��ي��ة 
بتعريف  ت�شمح  ثقافية...(  جمعيات 
النا�ض  وب���ت���ج���ارب���ه���م؛  ب���ه���م  ال���ن���ا����ض 
الروح  لهم ف�شحة في  ك��ان  ما  الذين 
اأن يقولوا �شيئاً  اأو  اأحد،  اإلى  لي�شغوا 
الثمانينيات  عقد  �شعراء  لكن  لأح��د. 
بعنادهم الأخرق وموهبتهم الموؤكدة، 
من  ال��ع��دي��د  ي�����ش��دروا  اأن  ا�شتطاعوا 
اأنف�شهم  ي��ف��ر���ش��وا  واأن  اأع���م���ال���ه���م، 
والثقافي  ال�����ش��ع��ري  ال��م�����ش��ه��د  ع��ل��ى 

مثل:  �شعراء  المغلق،  �شبه  ال�شوري 
الح�شيني  البابا ومحمد عفيف  حكم 
حداد  ودع��د  �شليمان  محمد  واأح��م��د 
وب�شير بكر واإبراهيم اليو�شف وخليل 
خليل  وط��ه  اإ�شماعيل  وعابد  �شويلح 
و����ش���ق���ر ع��ل��ي�����ش��ي وح�����ش��ي��ن دروي�������ض 
اأ�شكيف  وي���ا����ش���ر  ع��ج��ي��ب  وح�����ش��ي��ن 

�شليمان  وف��را���ض  الجبين  واإب��راه��ي��م 
الذين  اأول���ئ���ك  م���ح���م���ود...  ول��ق��م��ان 
بقدر ما يمكن اعتبارهم، بحق، جيل 
ال�شرفة على  ال�شورية  النثر  ق�شيدة 
عكرتها،  على  ال�شافية  ا�شطرابها، 
ال�شتينيات  ق�شيدة  مع  كلياً  القاطع 
اأو  ات�شال  اأي  عن  والبعيد  ال�شورية، 
الطليعية  العربية  بالق�شيدة  ت��اأّث��ر، 
وم�شّبها  منبعها  ب��ي��روت  كانت  التي 
كانت ق�شيدة  ما  بقدر  واح��د،  اآن  في 
ري���ا����ض ال�����ش��ال��ح ال��ح�����ش��ي��ن ب��م��ا لها 
)يقول  الأع��ل��ى!!  مثالهم  عليها،  وما 
�شعدي يو�شف: ل�شت اأعني بكل تاأكيد 
نهائياً  ي��دي��ه  ن��ف�����ض  ق���د  ري���ا����ض  اأن 
ووهم  فالفانتازيا  �شابقة،  اأحبار  من 
الكلمات وتعّمد التهويل والتهاويل... 
المثال  ه���ذا  اأن  اإل  م��اث��ل��ة(  ت���زال  م��ا 
اأع����ت����رف، ل ي��ن��ط��ب��ق على  ال��م��غ��ال��ي، 
العمومية،  �شديد  بمعيار  اإل  اأكثرهم 
اإلى �شعراء من ذات  بالن�شبة  وخا�شة 
الجيل، تكّونوا بعيداً عن هذا ال�شياق، 
مثل: محمد ع�شيمة ومرام م�شري 
وه����ال م��ح��م��د ول��ي��ن��ا ال��ط��ي��ب��ي وعهد 
�شعراء  كذلك  اإ�شبر،  واأ�شامة  فا�شل 
الملتقى الجامعي في حلب، كمحمد 
ف�����وؤاد ول��ق��م��ان دي���رك���ي وع��م��ر قدور 
وح�شين بن حمزة وعبد ال�شالم حلوم 
خطاب  اللطيف  وعبد  ح�شين  وب�شام 
الذين  داود...  و�شالح  دي��اب  و�شالح 
�شاعد على تكّونهم كظاهرة ذات �شمات 
خا�شة، بعدهم الجغرافي عن دم�شق، 
النزعات  ذوي  بع�ض  ب���اآراء  وت��اأث��ره��م 
الحقل  ف���ي  ال��ن��ا���ش��ط��ي��ن  ال��م�����ش��ت��ق��ل��ة 
ال�شمال  عا�شمة  حلب،  ف��ي  الثقافي 
المغبونة، ك�: د. فوؤاد مرعي، د. عبد 
باروت...  جمال  محمد  عيد،  ال��رزاق 
اأّما من ي�شّكلون الجيل الأخير لل�شعر 
ال�شوري، جيل الع�شر �شنوات الأخيرة 
من القرن الع�شرين، ومعهم ال�شعراء 
�شنوات  الخم�ض  ف��ي  ظ��ه��روا  ال��ذي��ن 
الأول���ى م��ن ال��ق��رن ال��ج��دي��د، دون اأن 
ي��ظ��ه��روا ب��ع��د، رغ���م و����ش���وح موهبة 
لفت  اخ��ت��الف  اأي  منهم،  الكثيرين 
ع���ن ���ش��اب��ق��ي��ه��م، ال���ذي���ن ب���دوره���م لم 
تنق�شهم الموهبة، فهم الأ�شّد ت�شظياً 
كل  فيهم  يختلط  الجميع، حيث  من 
بم�شاركتهم  وخا�شة  �شيء،  بكل  �شيء 

الأ�شماء التي ما زالت ت�شول وتجول 
الأدوات  اأغلب  ال�شابقة  الأج��ي��ال  من 
ال�����ش��ع��ري��ة ال��م��ع��ّم��م��ة، ���ش��ع��راء مثل: 
وعلي  قطريب  واأك���رم  العظمة  ح��ازم 
���ش��ف��ر وف���ار����ض ال��ب��ح��رة وع��ل��ي جازو 
وخلف  القادري  وف��واز  العاني  وب�شير 
خلف وميا�شة دع وعارف حمزة ور�شا 

عمران ومحمد دريو�ض وعلي حمي�شة 
وزي��اد عبد اهلل ونجيب عو�ض وندى 
منزلجي وبهية مارديني وخ�شر الآغا 
وعبد الرحمن عفيف واإبراهيم ح�شو 
الجندي  وت��ه��ام��ة  ال��خ��ط��ي��ب  و���ش��ع��اد 
ر���ش��و ومحمد  دي��ب��و ومحمد  واأح��م��د 
ال���وزة وح�شين حب�ض  ون��دي��م  ح��م��وي 
الح�شيني  ن��ور  وم��روان علي ومحمد 
ورفعت �شيخو ومعتز طوبر واإ�شماعيل 
ودلدار  الهنداوي  النور  وعبد  كو�شة 
فلمز وجولن الحاجي وب�شير العاني 
الحامدي  وع��ب��داهلل  العبيد  وري��ا���ض 
ونو�ض  وع����ب����داهلل  ����ش���ّف���ان  و����ش���رغ���ام 
وع��ط��ارد ح��ي��در وع��م��ر اإدل��ب��ي وفرات 
اإ���ش��ب��ر وج��اك��ل��ي��ن ���ش��الم وري����م هالل 
وفرا�ض ال�شمان ومحمد �شارم ومعن 
اإل��ي��ا���ض ووفائي  ون��ذي��ر  ال�����ش��الم  عبد 
الح�شن  وع���م���اد  ح�����ش��ن  ورول  ل��ي��ال 
ومازن  زرق���ا  وه��ن��ادي  واأح��م��د ح�شن 
�شعبو  ووائ���ل  �شعد  وج��ب��ران  �شليمان 
وع���م���اد ���ش��ع��د وع���م���اد ال���دي���ن مو�شى 
الذين  ه��وؤلء  كل  اإبراهيم...  واإيمان 
ذكرت دون التقّيد باأي �شرط نوعي اأو 
كّمي محّدد، ومن ذكرت قبلهم، ومن 
لم اأذكر من كتبة ق�شيدة النثر، ومن 
التفعيلة  ق�شيدة  بكتابة  بداأوا  الذين 
ال��ت��ي باتت  ال��ن��ق��ل��ة،  ق��ام��وا بتلك  ث��م 
حدوثها،  كثرة  من  ومتوّقعة  معتادة 
من كتابة ق�شيدة التفعيلة اإلى كتابة 
اختالف  على  �شّكلوا،  النثر،  ق�شيدة 
واأهوائهم...  وم�����ش��ارب��ه��م  مناهلهم 
الماغوطية  ال�����ش��الل��ة  واأج��ن��ا���ش��ه��م، 
الذي  ال�����ش��وؤال  اأن  ح��ي��ث  ال��م��ه��ّج��ن��ة. 
اإليهم،  زال، موّجهاً  وم��ا  دائ��م��اً،  ��ه  ُوجِّ
اإن لم اأقل، م�شّلطاً عليهم، كاأفراد، اأو 
جماعات، و�شلل، تت�شابه في ما بينها 
كانوا  اإذا  م��ا  ه��و  ب��اآخ��ر،  اأو  نحو  على 
ق��د خ��رج��وا، اأم ل��م ي��خ��رج��وا ب��ع��د، اأم 
لن يخرجوا اأبداً، من جيب المعطف 
اأكثرهم،  ب����ات  ح��ت��ى  ال���م���اغ���وط���وي؟ 
ي�شتنكر ب�شّدة مجّرد طرحه ك�شوؤال! 
وجدوا  ما  كثيراً  ال��ذي  ذاك  مكّررين 
اأنف�شهم مطالبين بترداده دفعاً لهذه 
ال�شبهة عنهم: اإنهم جاوؤوا من �شعراء 
اآخرين عرب و�شوريين ل قربى بينهم 
من  ج���اوؤوا  فقط  اأو  الماغوط،  وبين 
الاّل مكان والاّل اأحد، اأي اأنهم ولدوا 

اأنف�شهم باأنف�شهم! وكاأن هذا النتماء، 
هذه العالقة، هذه ال�شلة، ل اأقل ول 

اأكثر من... لعنة.

ثالوث اللعنات المقّد�ص
ه���ذا م���ا اأط��ل��ق��ت��ه م�����ّرة، وب�����ش��يء من 
ال��ت��ب��اه��ي، ع��ل��ى ال��ث��الث��ة ال��ك��ب��ار في 

بالتاأكيد:  والعربي  ال�شوري،  ال�شعر 
محمد  اأدون�����ي�����������ض،  ق����ّب����ان����ي،  ن��������زار 
محّلياً،  الماغوط،  اأن  اإل  الماغوط. 
ال��ل��ق��ب، لأن  ي�شتحق  م��ن  ه��و وح���ده 
تاأثيرات قّباني واأدوني�ض، وال�شاللت 
كانت  منهما،  ج���اءت  ال��ت��ي  ال�شعرية 
داخلها،  �شوريا منها في  خ��ارج  اأق��وى 
الأجيال  في  الماغوط  تاأثير  فحجم 
ال�شعرية ال�شورية التي جاءت حاملة 
الكثير من �شبغّياته، ل ُيقارن بحجم 
ثمة  اأن  اأظ�����ّن  ف���ال  اآخ�����ر.  ت��اأث��ي��ر  اأي 
ُي��ذك��ر بال�شم ف��ي اأي  ���ش��وري��اً  ���ش��اع��راً 
معر�ض للحديث عن ال�شعر ال�شوري، 
الوا�شحة  ال���ت���اأث���ي���رات  ت��ل��ك  ي��ح��م��ل 
والمتاأّثرون  ق��ّب��ان��ي.  ن���زار  �شعر  م��ن 
ب��اأدون��ي�����ض ح��ا���ش��رون، ول��ك��ن��ه��م قّلة. 
مّدعي  اأب��و  بحّق  فهو  الماغوط،  اأم��ا 
النبوة جميعهم. ولول ذلك لما كانت 
هذه ال�شاللة اأ�شاًل، ولما تو�شل اأول 
من حاول اإلقاء نظرة متفّح�شة على 
عّبا�ض  ال�شعرية،  ال�شورية  التجارب 
الحكم  ذل��ك  عليها  ليحكم  بي�شون، 
خرجت،  قد  جميعها  باأنها  القطعي، 
من  ن�����اف�����ذة،  اأم  ب�����اب  م����ن  اأدري  ل 
من  الماليين  ذات  ال��م��اغ��وط  غ��رف��ة 
ا�شتعادة  هنا  المفيد  وم��ن  ال��ج��دران. 
تلك المالحظة التي ي�شوقها ت. اإ�ض. 
اإليوت في معر�ض درا�شته عن ال�شاعر 
الإنكليزي الأ�شهر جون ميلتون: "اإنه 
فناناً  ال��م��رء  ي��ك��ون  اأن  ال��م��م��ك��ن  م��ن 
عظيماً واأن يكون له، في الوقت نف�شه، 
الآخرين.  على  ال�شيء  التاأثير  ذل��ك 
فما من �شك في اأن ميلتون قد األحق 
ع�شر  الثامن  ال��ق��رن  �شعر  ف��ي  الأذى 
اأكثر بكثير من اأي �شاعر اآخر. اإل اأن 
الم�شوؤولية يقع  باأ�ض به من  ل  ق��دراً 
على �شعراء ذلك القرن دون �شواهم، 
لكونهم كانوا قابلين للخ�شوع لتاأثير 
اأن قدراً  اأج��د  اأن��ي ب��دوري  اإل  كهذا". 
اآخر من الم�شوؤولية يقع على ال�شرط 
له،  خ�شعوا  الذي  والمكاني  الزماني 
والذي لم يكن لأحد منهم حيلة في 
والإفالت  تخّطيه  في  ول  اختياره 
منه، ما جعل هوؤلء ال�شعراء قابلين 
التاأثير.  ه����ذا  اإل�����ى  ل��ال���ش��ت�����ش��الم 
ت�شخي�شه،  يمكن  ل  ال��ذي  التاأثير 
اإّل كمر�ض  مهما بلغ �شاأن �شاحبه، 

ُمعٍد، على حد تعبير اإليوت.

الجريمة الناق�شة
الثالثة،  اأبناءه  نحن  الآن...  نعترف 
����ش���ام اأب������و ال���ي���ه���ود وال�����ع�����رب، وح����ام 
يافث  واأ�شغرنا  كنعان،  اأب��و  ال�شاخن 
اأب��و الأغ����راب، ب��اأّن��ن��ا م���ّرًة اأذب��ن��ا ال�شّم 

على  نثرناه  وم���ّرًة  ك��وب خمرته،  ف��ي 
في  زئبقاً  �شكبنا  وم��ّرة  اأطباق لحمه، 
منه  تتك�ّشف  نائم  وهو  الي�شرى  اأذن��ه 

عورته.
طعّناه  مّرتين  باأننا  الآن...  نعترف 
في ظهره والثالثة بين عنقه وكتفه، 
وه��رب��ن��ا. ث��م ف��ي ك���ّل م����ّرة، ك��ن��ا نعود 
ف��ي غيابنا، فنجده  م��ات  اأن���ه  اآم��ل��ي��ن 
ل��م ي��م��ت، ن��ف��رح ون��رت��م��ي ب��اك��ي��ن في 

اأح�شانه.
نعترف الآن، اأني وبقية اأخوتي، حاولنا 
قتله مراراً، في منا�شبات �شّتى، وبكل 
لكننا  لنا،  ال��رب  وّفرها  ال�تي  الطرق 
ببع�ض  باإ�شابته  �شوى  يوماً  نفلح  لم 
الجراح، هو الذي كان يقتات على لعق 
جراحه. ربما لأننا لم نكن نريد قتله 
عليه  نترك  اأن  نريد  كنا  فقط  ح��ق��اً، 
علينا.  بما  قمنا  باأننا  دلياًل  عالمة، 
ورب��م��ا لأن����ه، وك����اأي اأب ح��ق��ي��ق��ي، هو 
ب��اأخ��رى يوحي  اأو  ك��ان، بطريقة  م��ن 
لنا باأن نفعل، هو من كان يحّثنا على 
بذلك  نقوم  فكنا  والخيانة،  الجحود 
دون حما�شة، كنا نحاول قتله كتاأدية 

واجب.
م�شاعدة  دون  م��ات  النهاية  ف��ي  لكنه 
دون جريمة،  لوحده،  م��ات  منا،  اأح��د 
من  ول  ج�����وع  م����ن  ل  م�����اأث�����رة،  دون 
�شجن، كما توّقع مّرة، وحتى دون األم، 
في ال�شباح دخل ابن اأخيه اإلى غرفته 
المعتاد  ف��ي م��ك��ان��ه  ف��وج��ده ج��ال�����ش��اً 
الكنبة كما  يتكئ ب�شاعده على م�شند 
يفعل دائماً، ولكن لم يكن ثمة دخان 
وب�شفرة  ���ش��ي��ج��ارت��ه،  م���ن  ي��ت�����ش��اع��د 

زائدة قلياًل على وجهه.
ال��م��اغ��وط، م���ات بطيئاً،  اأب���ون���ا  م���ات 
اأو  �شنة  ع�شرين  بتوقيتنا،  م��ت��اأخ��راً 
اأم�شاها  ع���ام���اً،   73 ع��ن  م���ات  اأك���ث���ر. 
غ��زي��رة وم��ك��ّث��ف��ة وغ���ائ���رة، م��ا جعلها 
ت��ع��ادل، ح��ي��وات ع�����ش��رات م��ّن��ا، ل���ذا ل 
اأب���ن���اءه ال�����ش��ع��راء، �شبباً  ن��ج��د، ن��ح��ن 
لنذرف دمعة على موته، فكيف لأحد 
الدموع!؟  من  نهر  ببكاء  يطالبنا  اأن 
هو من تبراأ مّنا ومن اأبّوته لنا، منذ 
اأن ترك "الفرح لي�ض مهنتي" خابطاً 
ومبطاًل  البيت،  م��غ��ادراً  وراءه  الباب 
اأكثر جدوى  اأخرى  اإلى مهنة  مهنتنا 
اإلى  بكّليته  بها  ا�شتدار  واأكثر منفعة، 

اأب��ن��ائ��ه الآخ���ري���ن، م��ن اأن��ا���ض عادين 
اأك��ث��ر من  ي��رك��ن ل��ه��م وي��رت��اح معهم 
المت�شّدقين  ال���ج���رائ���د،  م��ت��ه��ّج��ئ��ي 
بكالئ�ض   - اأرداف����ه����م  ع��ر���ش��وا  اإذا   -
قراء  ال��ع��را���ض،  والتفاهات  الأح���زاب 
اأمثالنا!  الفرا�ض...  فالٍن وفالٍن في 
ف��ي م�شرحياته  ل��ن��ا  ي��ك��ن  ل��م  وه��ك��ذا 

من اليمين: هال محمد، خليل �شويلح، جاكلين �شالم، حازم العظمة، اأكرم قطريب، عائ�شة اأرناوؤوط، ح�شين بن حمزة، ح�شين حب�ض، ح�شين دروي�ض، دلدار فلمز، لقمان ديركي، عابد اإ�شماعيل، فرات اإ�شبر، محمد ع�شيمة، حكم البابا، مرام م�شري.
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)"كا�شك يا وطن"، "غربة"، "�شيعة 
النعمان"...(  "�شقائق  ت�شرين"، 
وكذلك  ال�شينمائية،  و�شيناريوهاته 
وطني"،  )"�شاأخون  م��ق��الت��ه  ك��ت��ب 
بين  ة  ح�شّ اأي  الزهور"...(  "�شّياف 

ورثته، فكيف ن�شامحه؟!

الميراث
ها هي اأمامي الآن، اأنزلتها عن الرّف 
ال����ذي ت��ق��ف ع��ل��ي��ه، ك��ت��ف��اً ب��ك��ت��ف، مع 
لتوفيق   )1954( ق�شيدة"  "ثالثون 
 )1964( المغلق"  و"المدار  ال�شايغ، 
و"ما�شي  ج���ب���را،  اإب���راه���ي���م  ل��ج��ب��را 
الأيام الآتية" )1965( لأن�شي الحاج، 
العائلة" )1962(  ح�شان  اإل��ى  و"ماء 
ل�شوقي اأبي �شقرا، و"كتاب التحّولت 
والليل"  النهار  اأقاليم  في  والهجرة 
لأدوني�ض،  والمرايا"  و"الم�شرح 
تي الكاملة  اأنزلتها دفعة واحدة، ح�شّ
من ميراثه: "حزن في �شوء القمر" 
و"غرفة بماليين الجدران" و"الفرح 
لي�ض مهنتي"، وم�شرحيته "الع�شفور 
الأحدب" )1967( وهي الكتاب الثاني 
حوار"  "كتاب  �شل�شلة  ع��ن  ال�����ش��ادر 
باإ�شراف توفيق ال�شايغ، والتي يقول 
الخلفي،  غ��الف��ه��ا  ع��ل��ى  ال���م���اغ���وط 
اً  مخت�شّ ل�����ش��ت  "اأنا  ن��ف�����ش��ه:  ع����ن 
الوحيد هو  اإن اخت�شا�شي  بالم�شرح، 
تحديداً  اإل��ّي  بالن�شبة  اأم��ا  الحّرية". 
كتاب  مهنتي" هو  لي�ض  "الفرح  ف��اإن 
ال��م��اغ��وط الأث���ي���ر ع��ن��دي، رغ���م اأني 
�شمعت اآخرين، قراأوا الماغوط قبلي، 
اأن��ه ل يوجد فيه جديد عن  ي���رّددون 
لكني  الجدران".  بماليين  "غرفة 
الماغوط  �شعر  اإل��ى  تعّرفت  قد  كنت 
له على  بدءاً به، وهذا ما جعلني اأف�شّ
كل ما �شاأقراأه للماغوط لحقاً، اأكان 
بعده،  كتبه  م��م��ا  اأم  قبله  كتبه  م��م��ا 
وال�شعر فيه نادر. اإّل اأن "الفرح لي�ض 
ما  واأه���ّم  اأن�شج  يمّثل  ح��ق��اً  مهنتي" 
كتبه الماغوط �شعراً، ففيه يكون قد 
من  العقد  عن  تزيد  ولم�شافة  ابتعد 
ال�شنين، عن تلك ال�شذاجة والرعوية، 
التي حمل بع�شها من معلِّم له، اأكبر 
الهوية  المجهول  بقليل،  ع��م��راً  منه 
�شبقه  الكثيرين، والذي  اإلى  بالن�شبة 
اأو قافية،  في كتابة ق�شائد دون وزن 

وم����ن ب��ل��دت��ه ال�����ش��ل��م��ي��ة، اأي�������ش���اً، هو 
"�شمرنار"  ���ش��اح��ب:  ع����ّواد  �شليمان 
بوهيمّية" )1960(،  و"اأغاٍن   )1957(
التي يق��ول ف�ي اأول �شطرين من اأول 
يبكي  ال�����ش��ت��اء  "كان  ف��ي��ه��ا:  ق�����ش��ي��دة 
م�شكين".  م�شّرد  كطفل  قلبي/  ف��ي 
ال�شطر الذي كان يمكن لنا اأن نقراأه، 

روحاً  خال�شة  ماغوطية  ق�شيدة  في 
اأو�شل  قد  الماغوط  اأن  كما  وقالباً، 
في مجموعته الثالثة والأخيرة هذه، 
الكمال في  ق��ارب��ت ح��ّد  التي  اأدوات����ه، 
"غرفة بماليين الجدران"، اإلى اآخر 
ما يمكن لها، رغم غريزيته ال�شعرية، 
اأن ت�شل اإليه. نعم اأعتقد اأن الماغوط 
اأو�شل  مهنتي" قد  لي�ض  "الفرح  في 
ك����ل �شيء  اإل�������ى م��ن��ت��ه��ى  ق�������ش���ي���دت���ه 
والموا�شيع  والأدوات  الأ�شلوب  فيها؛ 
ال����ذي جعله،  الأم�����ر  وال��م�����ش��ام��ي��ن، 
ي����ت����وّق����ف ع�����ن ال���ك���ت���اب���ة ع���ل���ى ذل���ك 
عليه  كان يجب  ال��ذي  الجّدي  النحو 
ك�شاعر، احتّل هذه المكانة، اأن ي�شتمّر 
في القيام به. وربما من المتفق عليه، 
اأن اإ�شرار الماغوط، عن �شابق ق�شد، 
على  يقحم  األ  على  ق�شد،  ب���دون  اأو 
ب��ح��ال��ت��ه��ا �شبه  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  م��وه��ب��ت��ه 
الخام، اأي تاأثير اأو ت�شذيب اأو ثقافة، 
ق��د عمل عمله ف��ي ق���راره ه��ذا، مثله 
عن  توّقفوا  كبار  اآخرين  �شعراء  مثل 
اأن  ف��ي  �شئموا  اأن��ه��م  ل��م��ج��ّرد  الكتابة 
لم  ال���ذي  بالقدر  ه��م،  كما  ي�شتمّروا 

ي�شتطيعوا اأن يكونوا �شيئاً اآخر.
الجدران"  بماليين  "غرفة  بين  م��ا 
مهنتي"  ل��ي�����ض  و"الفرح   )1964(
بين  م���ا  ي�����ش��ب��ه  ل��ل��م��اغ��وط،   )1970(
 )1965( الآتية"  الأي������ام  "ما�شي 
فعلت  م���اذا  ب��ال��ذه��ب  �شنعت  و"ماذا 
في  الحاج.  لأن�شي  بالوردة" )1970( 
التوّثب  ذل��ك  تجد  حالَتْيهما  ك��ل��َت��ْي 
ال����ذي ي�����ش��ب��ق ال��ق��ف��زة اإل����ى اأع���ل���ى ما 
يمكن اأن ت�شل اإليه الزانة، بفارق، ل 
اأخطر منه �شوى تجّروؤي على قوله، 
اإن الماغوط يتخّطى ما يمكن ل�شاعر 
مثله اأن يتخّطى كل تاأثيرات ق�شيدة 
اأن�شي  بينما  وال�شاذجة،  ال�شهلة  عّواد 
ل�شاعر  يمكن  ما  كل  في  يقع،  الحاج 
ق�شيدة  ت��اأث��ي��رات  ف��ي  ي��ق��ع،  اأن  مثله 
"ماذا  في  ق�شائد  �شقرا!  اأب��ي  �شوقي 
بالوردة"  فعلت  م��اذا  بالذهب  �شنعت 
و"كان  يا!"  ي��ا!  الأولد  "�شاح  مثل 
وغيرها  و"الذئب"  اأ�شقر"  خ�شرها 
كثير، كيف كان لنا اأن نت�شّور �شاحب 
"لن" و"الراأ�ض المقطوع" يكتبها لول 
التقطها  التي  الحائرة  التفاحة  هذه 
عن طاولة اأبي �شقرا وق�شمها وتركها 

تعلق في حنجرته، ولو اإلى حين! اإل 
اأن تلك الع�شقية الخال�شية لديه لم 
"الر�شولة  في  اإل  منتهاها  اإلى  ت�شل 
الينابيع"  ح��ت��ى  ال��ط��وي��ل  ب�����ش��ع��ره��ا 
)1975( حين بدا وكاأن �شتارة خمرية 
الم�شهد  ع��ل��ى  ب��ب��طء  ت��ه��ب��ط  ث��ق��ي��ل��ة 
ال�شعري ال�شاخب ل�شاحب "لن"، اأّما 

تذكارات  �شوى  يكن  فلم  "الوليمة" 
وثمار راجعة.

ال��ن�����ش��خ��ة ال���ت���ي اأم����ام����ي م���ن "حزن 
"دار  ف��ي ���ش��وء القمر" ���ش��ادرة ل��دى 
في  اأ���ش��درت  التي   ،)1973( العودة" 
اأذك���ر،  م��ا  ع��ل��ى  ال�شبعينيات،  اأواخ�����ر 
ذاك  لحين  الكاملة  باأعماله  مجّلداً 
الطبعة  ك��ان��ت  اإن  اأدري  ول  ال��زم��ن، 
الأ�شلية ل�"حزن في �شوء القمر" قد 
"دار �شعر" اأم ل، والتي  �شدرت لدى 
ت��ق��ول ع��ن��ه��ا ال��ن��اق��دة خ��ال��دة �شعيد، 
زوجة اأدوني�ض واأخت ال�شاعرة الراحلة 
ماغوط،  محمد  زوج��ة  �شالح  �شنية 
الجذور"  ع���ن  "البحث  ك��ت��اب��ه��ا  ف���ي 
على  اأخيراً  حكماً  يكون  اأن  ي�شلح  ما 
ل  واقعي  "�شعر  معاًَ:  وحياته  �شعره 
ي��اأ���ض... يبكي  اأم��ل ول يبهره  يحليه 
وي�شعل ويدّخن ويقذف عقاب لفائفه 
ف��ي وج��ه ال��ن��ج��وم. ه��ذا ال���ذي يقطر 
"حزن في �شوء القمر" هو دمه  من 
التاليتان  مجموعتاه  اأم��ا  ودموعه". 
الجدران" و"الفرح  بماليين  "غرفة 
طبعَتْيهما  ف��ي  فهما  مهنتي"  لي�ض 
�شوري!  اإ�����ش����دار  م���ن  الأ���ش��ل��ي��َت��ْي��ن، 
الأولى عن "موؤ�ش�شة النوري للطباعة 
ُخّطت  لفتة  مالحظة  مع  والن�شر"، 
"ُكتبت  الثانية:  ال�شفحة  �شدر  على 
هذه الق�شائد في بيروت ما بين عاَمي 
التي  الفترة  في  اأي   ،"1960  -  1959
الخال  يو�شف  الماغوط  ي�شارك  كان 
جال�شين  ال���ح���اج  واأن�����ش��ي  واأدون���ي�������ض 
الأر�ض،  على  قاعد  وهو  الكنبة،  على 
�شعر".  مجلة  "خمي�ض  ل��ق��اءات  ف��ي 
من  فهو  مهنتي"  لي�ض  "الفرح  اأم���ا 
العرب  الكّتاب  "اتحاد  من�شورات  اأّول 
بدم�شق" )1970(، ويت�شّمن عدداً من 
الق�شائد التي يمكن اعتبارها اأف�شل 
ما كتبه الماغوط في حياته قاطبة. 
فق�شيدة مثل "خوف �شاعي البريد" 
ُي��روى عن  ك��ّل ما  تنتهي بما يخالف 
ال��ف��ردي��ة والعدمية  ال��م��اغ��وط  ن��زع��ة 
ملفاً  اأُع��دُّ  "اإنني  �شعره:  في  ال�شائدة 
الب�شري/  ال����ع����ذاب  ع����ن  ����ش���خ���م���اً/ 
ب�شفاه  توقيعه  فور  اهلل/  اإل��ى  لأرفعه 
المنتظرين/ ولكن  واأه��داب  الجياع/ 
اأي��ه��ا التع�شاء ف��ي ك��ّل م��ك��ان/ ج��لَّ ما 

اأخ�شاه/ اأن يكون اهلل اأُمّياً".

رائعته  المجموعة  تت�شّمن  وك��ذل��ك 
"اإلى بدر �شاكر ال�شّياب" التي تطابق 
�شاعر  ق�شيدة  ومو�شوعها،  بعنوانها 
عن �شاعر، رائعة جبرا ابراهيم جبرا 
ت�شبقها  التي  ال�شايغ"  توفيق  "اإلى 
بخم�ض �شنين على الأقّل. والق�شيدة 
التي بدورها تبّين وجدانية قلياًل ما 

ظهرت طافية على ال�شطح ال�شاخب 
ل��ك��ل �شيء  ال��ج��ارف  ال��م��اغ��وط  لنهر 
وال��ع��ا���ش��ي ع��ل��ى ك���ل ����ش���يء، ع��ل��ى كل 
���ش��يء ورب��م��ا ال���م���وت! وال��ت��ي �شتظل 
"في  تخرج من فمي، كما هو يقول: 
العجيبة:  نهايتها  اآخر"،  ف���ٌم  ف��م��ي 
"هل ت�شع مالءًة �شوداء/ على �شارات 
تر�شم  هل  اأّم��ي/  يا  وتناديها  المرور 
اأ�شجاراً  ال��ف��ارغ��ة/  ال��ت��ب��غ  ع��ل��ب  ع��ل��ى 
يا  وتناديها  �شعداء/  واأطفاًل  واأنهاراً 
اأّي وط��ن ه��ذا الذي/  وط��ن��ي/ ول��ك��ن 
القمامات  م���ع  ��ا���ش��ون  ال��ك��نَّ ي��ج��رف��ه 
بموتك  ت�������ش���ّب���ث  ال���ل���ي���ل؟  اآخ�������ر  ف����ي 
بالحجارة  عنه  داف���ع  المغفل/  اأي��ه��ا 
والأ�شنان والمخالب/ فما الذي تريد 
اأن تراه؟/ ُكُتبك ُتباع على الأر�شفة/ 
وع��ك��ازك اأ���ش��ب��ح ب��ي��د ال���وط���ن./ اأيها 
التع�ض في حياته وفي موته/ قبرك 
الجّنة  يبلغ  البطيء كال�شلحفاة/ لن 
وراكبي  ل��ل��ع��ّدائ��ي��ن  ف��ال��ج��ن��ة  اأب�������داً/ 

الدرَّاجات".
مفهوم  في  اأدّق���ق  اأن  الآن  يهّمني  ول 
فباخت�شار،  ال��م��اغ��وط،  ع��ن��د  ال��ج��ّن��ة 
ي��ب��دو وك��اأن��ه يظّنها م��ق��ب��رة م��ن نوع 
خا�ض، ولكن اأن تكون الجّنة للعّدائين 
اأمر يريحني  الدراجات، فهو  وراكبي 
الراحل،  ال�����ش��اع��ر  ف�شديقي  ك��ث��ي��راً، 
ال������ذي رب���م���ا يزيد  ����ش���ي���دة،  م��ح��م��د 
�شمحت  اإذا   - م��اغ��وط��ي��ة  ال��م��اغ��وط 
�شعره  ف��ي   - ا���ش��ت��ق��اق  ب��ه��ك��ذا  لنف�شي 
وح���ي���ات���ه، ك����ان ط����وال ع��م��ره يمتلك 
دراجة هوائية، يم�شي بها اإلى معمل 
الطق�ض،  كان  مهما  ويعود،  الكهرباء 

�ُشرقت قبل وفاته باأيام.
"الفرح  ف��اإن م��ا يطغى ف��ي  وم��ن هنا 
لي�ض مهنتي" لي�ض الت�شّرد وال�شعلكة 
وغ��رب��ة الإن�����ش��ان ك��ف��رد ف��ح�����ش��ب، بل 
متمّرد  على  ن�شتنكر  ربما  األ��ٌم  اأي�شاً 
حتى  ي�����ش��ل  ي���دع���ه  اأن  ك���ال���م���اغ���وط 
"فاهربي  ال���وط���ن:  ه��و  األ  ع��ظ��ام��ه، 
لم  ال��وط��ن/  فاأر�شفة  الغيوم/  اأيتها 

تعد جديرة حتى بالوحل".
اأو  ح�����ش��اة/  اأق����رب  اإل���ى  "لأهتدي  و: 
في  اأغر�شه  الوطن/  هذا  في  م�شمار 

�شدري كمنقار البجعة واأموت".
اأم����ا م��ا ك���ان ي��ن��ت��ظ��ره ال��م��اغ��وط في 
ه����ذا ال���وط���ن ف���ه���و: "كل م���ا اأري�����ده 

ه��و ال��و���ش��ول/ ب��اأق�����ش��ى ���ش��رع��ة اإلى 
ال�����ش��م��اء/ لأ���ش��ع ال�����ش��وط ف��ي قب�شة 

اهلل/ لعّله يحّر�شنا على الثورة". 
�شهيًة  ال��خ��ب��ز  رائ��ح��ة  ك��ان��ت  "مذ  و: 
ثياب  الأوط��ان على  كالورد/ كرائحة 
�شعري  ح  اأ�����ش����رِّ واأن������ا  ال��م�����ش��اف��ري��ن/ 
ك���ّل ���ش��ب��اح/ واأرت�����دي اأج��م��ل ثيابي/ 

الأول/  م��وع��ده  ف��ي  كالعا�شق  واأه���رع 
لنتظارها/ .../ لنتظار الثورة التي 

يب�شت/ قدماي بانتظارها".
ولكن:

وراء  م��ت��رّددٌة  هناك/  العا�شفة  "اإن 
عتبة  لأم���ام  كالبغي  البعيد/  الأف���ق 

الفندق".
تاأِت  لم  التي  العا�شفة،  ال��ث��ورة،  تلك 
ك���م���ا ك�����ان ال���م���اغ���وط واأم����ث����ال����ه من 
وهو  يتمّنون.  الراف�شين  الحالمين 
بذلك يكون قد خ�شر كل رهاناته على 
الأخير  ره��ان��ه  بينها  الإط����الق، وم��ن 
الكتب  ك���ل  دام�����ت  "ما  م���وت���ه:  ع��ل��ى 
لن  اأنني  توؤّكد  والأدي��ان/  والد�شاتير 

اأموت/ اإّل جائعاً اأو �شجيناً".

النهر الأخير
نبعه من  تنبج�ض  بهجة  ل  "حيث 

ول حزن ينبت على �شفتيه
بل مجّرد

قاع عميق"
ة للجميع( )دعوة خا�شّ

���ش��وى م��ا ل��م ي��راه��ن عليه ي��وم��اً ولو 
برمية نرد واحدة، ما لم ي�شرب نخبه 
رغم هزائمه كّلها، ما لم يخّيب ظّنه 
معجزة،  يجترح  اأن  ف��ي  وينجح  م���ّرًة 
اأو  م���ّي���ت  اإح����ي����اء  اأو  م���ط���ر  ك�����اإن�����زال 
الإطاحة بطاغية،... ال�شعر. فحّطاب 
الأ�شجار العالية و�شّياف الزهور هذا، 
يوماً لم يلّوح بق�شيدة فيبرق ن�شلها، 
راأ�شاً فيقطر منه  لم يقطع بها  يوماً 
���َر  دم، ي��وم��اً ل��م ُي��ه��ل��ك ب��ه��ا ق��ري��ًة، اأمَّ
فيها...  فف�شقوا  مترفيها  عليها  اهلل 
ل�شفحات  ال�شريع  تقليبنا  عند  لأن��ه 
هذه،  ال��ث��الث  ال�شعرية  مجموعاته 
اأو كلمة محّددة،  بحثاً عن مقطع ما 
ب�شطر،  لال�شت�شهاد  اأو  فكرة،  لتاأكيد 
ل ريب في اأننا �شنتلكاأ كثيراً، ونن�شى 
ال�شطر  ه��ذا  عند  عنه،  نبحث  كنا  ما 
غاية،  ب��اأي  ل��ه  عالقة  ل  مّما  ذاك  اأو 
واأحياناً  غالباً،  الق�شائد  بدايات  في 
في المقاطع الو�شطى من الق�شائد، 
المذهلة،  النهايات  في  دائماً  ودائ��م��اً 
تعبير خالدة  التي على حّد  الغريبة، 
ياأتي  اأي��ن  م��ن  يعلم  اأح��د  "ل  �شعيد: 
بها... ل اأحد �شواه"،  لكل الق�شائد، 
ما �شوف يجعلنا جميعاً نرى باأّم اأعيننا 

مجموعات  ث����الث  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ك��ي��ف 
ل�شاحبها،  ت�شنع  اأن  اأكثر،  ل  �شعرية 
ه���ذا ال����ذي كتبها ب��ك��ل م��ا ل��دي��ه من 
وال�شجر  وال�����ش��ج��ي��ج  ال�����ش����ط����رام 
والأم��ل والإحباط و... الخوف، هذه 
اأن�شاف  القامة الفارعة الموؤّبدة بين 

الآلهة من ال�شعراء.

من اليمين: هال محمد، خليل �شويلح، جاكلين �شالم، حازم العظمة، اأكرم قطريب، عائ�شة اأرناوؤوط، ح�شين بن حمزة، ح�شين حب�ض، ح�شين دروي�ض، دلدار فلمز، لقمان ديركي، عابد اإ�شماعيل، فرات اإ�شبر، محمد ع�شيمة، حكم البابا، مرام م�شري.
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يتابع  الثاني والأخير،  الجزء  في هذا 
�شاكر لعيبي تف�شيل اأخبار اأبي العبر 

الها�شمي.

اأولد  "اأ�شعار  ال�����ش��ول��ي  ك���ت���اب  ف���ي 
الخلفاء واأخبارهم" نقراأ: "قلت لأبي 
العبر ونحن في دار المتوّكل: ويحك 
اأي�ض يحملك على هذا ال�شخف الذي 
ق��د م���الأت ب��ه الأر�����ض خ��ط��ب��اً و�شعراً 
ال�شعر؟  م��ل��ي��ح  ظ��ري��ف  اأدي�����ب  واأن�����ت 
فقال: يا ك�شخان )الدّيوث( اأتريد اأن 
اأتتكّلم؟  واأي�شاً  اأنت؟  اأنا وتنفق  اأك�شد 
تركُت العلم و�شنعت في الرقاعة نيفاً 
لو  اأن تخبرني  اأح��ب  كتاباً؟  وثالثين 
م على البحتري،  نفق العقل اأكنت تقدَّ

وقد قال في الخليفة بالأم�ض:
عن اأّي ثغر َتبت�شْم
وباأّي َطْرف َتحتكْم

فلما خرجَت اأنَت عليه وقلَت:
في اأّي �َشْلٍح ترتطْم

وباأّي كّف َتلتطْم
ِحْم اأَدخلُت راأ�َشَك في الرَّ

َوَعِلْمُت اأنَك َتْنَهِزْم
بَت  وُقرِّ وُح������ِرَم،  ال��ج��ائ��زة  ف��اأُع��ط��ي��َت 
واأُْبِعَد. في حر اأمك وحر اأم كّل عاقل 

معك. فتركته وان�شرفُت".
اأبا العبر يتحّدث عن  اأن  نالحظ هنا 
�شعر  ي�شم  ال��ذي  "العقل" الرزين  اأن 
ل  وُيف�شّ مجاراته  يمكن  ل  البحتري 
اأبا  اأن  المرزباني  يرى  نقي�شه.  عليه 
الأحمق  ال�شعر  �شاحب  "هو  العبر: 
النا�ض  اأب���رد  وه��و  الُمختلق،  وال��ك��الم 
غير مدافع وربما قال �شعراً �شالحاً، 

وهو القائل واأن�شدناه الأخف�ض:
لو يكون الهوى بج�شم من

ال�شخر على اأن فيه قلب حديْد
فعل الحّب فيهما مثل ما يفعل

�شعر اللحى بورد الخدوْد".
ويروي له المرزباني اأي�شاً:

تكن لم  خالفك  �شيء  من  كنت  "لو 
لتكون اإل م�شجباً في م�شجِب

لو اأن لي من جلد وجهك رقعة
لجعلت منها حافراً لالأ�شهِب".

للراغب  الأدباء"  "محا�شرات  وف��ي 
العبر:  اأب��ي  كالم  "ومن  الأ�شفهاني: 
وكنيفاً  مائاًل  حائطاً  اهلل  اأ�شتودعك 

)مرحا�شاً( �شائاًل".
وي��روي له الآب��ي في "نثر الدّر" هذه 

التخيُّالت العالية: 
اأول  ب��اأن  ال��زن��ب��ور  اأب��ي  ع��ن  "ويروى 
البهائم  م�����ن  ال����ج����ّن����ة  ي����دخ����ل  م�����ن 
ال��ط��ن��ب��ور )اآل����ة ال���ع���ود(. ق���ال: وكيف 
ذاك يرحمك اهلل؟ ق��ال: لأن��ه في دار 
اأذن���اه،  وُي��ع��رك  حلقه،  ُيع�شر  ال��دن��ي��ا 
وُي�شرب بطنه فيقال له يوم القيامة: 
ال��ج��ّن��ة فاإنه  األ��ق��وه ف��ي  خ���ذوا برجله 
اأب��ي �شوادة  متعوب. وح��ّدث لبادة عن 
قال: اأول من يدخل النار من البهائم 
د ب��ه ال��م��اء(، لأنها  ادة )اإن���اء ُي��ب��رَّ ال��َب��رَّ
ال�شادة  ال��ج��ي��ران  ع��ل��ى ح���رم  ت�����ش��رف 
ادة. قال:  فُتح�شر مع المنجنيق والَعرَّ
اأن تعّلم ابنك ال�شباحة حتى  اأردت  اإذا 
اأن���ت وج��ي��ران��ك م��ن العط�ض،  ت��م��وت 
حبك،  واأوق��ي��ت��ي��ن  داذي،  رط���ل  ف��خ��ذ 
وثالثة اأرباع نهر كرخايا، وثّلثه بت�شع 

الميالد،  ل��ي��ل��ة  م��ن  ���ش��اع��ات 
فيجيك خّف وا�شع. واإذا اأردت 
الن�شاب  رم��ي  ابنك  تعّلم  اأن 
ف�����ال ت����ع����رف ال����ق����و�����ض من 
فخذ  �شيته،  ف��ي  ال��ط��ب��اط��ب 
مرّبعة،  و�شمعة  ن���ورة،  رط��ل 
وم���ا اأدري م��ا اأق����ول، وق���د - 
اأردتها  ف���اإن  تعّلمت،   - واهلل 
�شياً  فيها  ف��ا���ش��رح  حام�شًة 
الزنبور:  رق��ي��ة  م�����ش��ل.  م��ن 
راأي��ت��ه ف��اه��رب م��ن��ه، فاإن  اإذا 
لم  واإن  ل�شعك،  فقد  ل�شعك 
ُحمته  و���ش��ل  ف��خ��ذه  يل�شعك 

وطّيره. حيلة مجّربة".
ل���ن ن�����ش��ك، م�����ّرة اأخ�����رى اأن 
التعبيَرْين "ثالثة اأرباع نهر 
مرّبعة"  و"�شمعة  كرخايا" 
مح�ض  روح  ع������ن  ت���������ش����ّف 
����ش���وري���ال���ي. وم���ث���ل ذل����ك ما 

الجواهر  "جمع  الح�شري في  يرويه 
اأبو العبر  "واأّما  في الملح والنوادر": 
الكنتجي فقد كانا  ومحمد بن حكيم 
ومجانًة،  رق��اع��ًة  المقلوب  ي��ت��ع��ّم��دان 
واأب�����و ال��ع��ب��ر ه���و ال����ذي ك��ت��ب لبع�ض 
اأ�شحابه: اأما قبل فاأحكم بنيانك على 
الرمل، واحب�ض الماء في الهواء، حتى 
اإذا  فاإنك  العط�ض؛  من  النا�ض  يغرق 
اأم��رت لك كل ي��وم ب�شبعة  فعلت ذل��ك 
�شبعة  دره���م  ك��ل  ينق�ض  دره���م  اآلف 
لخم�ض  ت�شعاً  اإل  ي��وم  وكتب  دوان��ي��ق. 
ل��ي��ل��ًة خ��ل��ت م��ن �شهر ربيع  واأرب��ع��ي��ن 
الأو�شط �شنة ع�شرين اإل مائتين. وله 
ومنثور.  منظوم  م��ن  كثير  ه��ذا  مثل 

وهو القائل:
الخوخ يع�شق وكنة الّرّماِن
والطيل�شان قرابة الخّفاِن

يا من رمى قلبي فعرقب اأذنه
ف�شممُت منه حمو�شة الكّتاِن".

الموزوَنْين  البيتين  ه��ذي��ن  مخّيلة 
التقليدية  وب��ن��ي��ت��ه��م��ا  ال���م���ق���ّف���َي���ْي���ن 
بالتمام  م��خ��ال��ف  ب���ات���ج���اه  ت���ذه���ب���ان 
ومعناه  وع�����ي�����اره  ال�������ش���ع���ر  ل���ب���الغ���ة 
العابثة  ل��ل��روح  مثال  وهما  ي��وم��ذاك. 
كان  التي  الواقعية  ف��وق  وال���ش��ت��ع��ارة 
يكونان  وق���د  م��ن��ه��ا.  ينهل  ال��ع��ب��ر  اأب���و 
التي  ال�شائعة  للن�شو�ض  مثاًل جيداً 
يد  ع��ل��ى  ال��م��ن��ق��ود  "الُمحال"  ت�شهر 
المحتفظين  ل��ل�����ش��اع��ر،  ال��م��وؤّرخ��ي��ن 
ال��م��اج��ن �شعيف  ب��ال��ط��رف��وي  ف��ق��ط 

البنية المالئم لقّرائهم.
في "نثر الدر" نقراأ كذلك: "قيل له: 
قد اأمر اأمير الموؤمنين برّد المظالم. 
قال: فقولوا له: يرّد على �شورة براءة 
اأن  ذلك  الرحيم"،  الرحمن  اهلل  ب�شم 
هو  ك��م��ا  ال��ب�����ش��م��ل��ة  تنق�شها  ال�����ش��ورة 
التي  الفادحة هي  المفارقة  معروف. 
ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ت��ط��ل��ع م��ن الكالم 
ف��اإن��ه��ا ت��ع��ل��ن ع��ب��ث��اً م����ا. ه��ك��ذا يمكن 
القول اإن اأبا العبر مهموم ب�"العبثي" 
في عالم كان م�شغوًل اإلى درجة الغلو 
الرفيعة  والحكمة  الجليلة  بالمعاني 
اأجل  واأّبهة العقل وزخرف القول من 
المعنى.  اأم����ام  اإذاً  ال��ع��ب��ث  ك��ّل��ه.  ذل���ك 
الالمعنى اإزاء المعنى. اختالل الكالم 
والطرفة  الف�شاحة،  م��وازي��ن  مقابل 

مقابل التجّهم.
نقراأ في كتاب "اأ�شعار اأولد الخلفاء" 
اأنه  العبر  اأبو  "حّدثني  اأخ��رى:  اأبياتاً 
كان يهوى غالماً فكان يتيه عليه في 

محّبته، فقال له:
اأَفِبي تتيُه وقد عالَك
ْعُر في َخدٍّ َفَحْل ال����شَّ

باِء وخرجَت من حدِّ الظِّ
و�شْرُت في حدِّ الإبْل

لنا اأ�شبحَت تطلُب َو�شْ
ُعْد للَعداوة بالَخَجْل".

�شّح  اإذا  الم�شاد،  وال��خ��ي��ال  ال��ط��رف��ة 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ه��ن��ا، وف����ي م��ك��ان اآخ����ر كما 
يقول الح�شري كان "يتعّمد المقلوب 
يجب  ع��ب��ارة  ومجانًة" وه���ي  رق���اع���ًة 

الوقوف عندها.

القلب في و�شفه تقنية �شوريالية 
م��م��ا ي���ذك���ره ال��ق��ي��روان��ي ف���ي "جمع 
يختلف،  ك��ان  العبر  اأب��ا  الجواهر" اأن 
اأيام �شباه، مع غيره من الأحداث، اإلى 
رجل يعلِّمهم الهزل فكان يقول لهم: 
"اأول ما تريدون هو قلب الأ�شياء"، في 
معنى عك�ض معانيها. ولم يكن وحده 
من تعّلم من اأ�شتاذه هذه الفكرة، فقد 
اأ�شخا�ض  فيها  ال����راأي  ي�شاطره  ك��ان 
م��ث��ل اأب����ي ال��ع��ن��ب�����ض ال�����ش��ي��م��ري واأب���ي 
المعتّز  ابن  وي�شيف  وغيرهم،  البغل 
ر  في "طبقات ال�شعراء" اأنه "كان ُيوؤَمَّ
على الحمقى في�شاورونه في اأمورهم 
كاأبي ال�شواق واأبي الغول واأبي ال�شبارة 
وطبقتهم من اأهل الرقاعة". وم�شاألة 
قلب الأ�شياء مذكورة في اإطار طرفة 
نختلف  كّنا  العبر:  اأب��و  "قال  اأخ��رى: 
ونحن اأحداث اإلى رجل يعّلمنا الهزل 
ت���ري���دون قلب  م���ا  اأول  ي���ق���ول:  ف��ك��ان 
كيف  اأ�شبح:  اإذا  نقول  فكّنا  الأ�شياء. 
اأ�شبحت؟  كيف  اأم�شى:  واإذا  اأم�شيت؟ 
تاأّخر  اإل����ّي،  ت��ع��ال  لأح���دن���ا:  ق���ال  واإذا 
اإلى خلف، واإذا قال: اذهب، �شعى بين 
كتابتها  يعمل  اأرزاق  له  وكانت  يديه. 
ف���ي ك���ل ���ش��ن��ة، ف��ع��م��ل��ه��ا م�����ّرة - واأن����ا 
فيها،  التوقيع  م��ن  ف��رغ  فلّما   - معه 
اأتربها وهاتها.  وبقي الختم قال لي: 
ماًء،  عليها  و���ش��ب��ب��ُت  فم�شيُت  ق���ال: 
ويلك!  ل��ي:  ق��ال  راآه���ا  فلما  فبطلت، 
طول  فيه  نحن  ما  قلت:  �شنعت؟  ما 

الأ�شياء.  عك�ض  م��ن  ال��ن��ه��ار 
�شحبتني،  ل  واهلل  ف���ق���ال: 
واأحمق"  م��ن��ي  اأج���ه���ل  اأن����ت 
هذه  ول��ع��ّل  الدّر"(.  )"نثر 
الطرفة تريد �شرح مختلف 
�شروب "العبث" في الحياة، 
لكن اأي�شاً وخ�شو�شاً العبث 
باللغة التي �شنقراأ اأمثلة لها 
بعد قليل. وبعيداً عن اأي هّم 
الواقع  القلب  ب�شاأن  نحوي 
ع����ل����ى ب���ع�������ض ال�����م�����ف�����ردات، 
و�شيلة  القلب  تقنية  ت�شّكل 
اأبي العبر للتعبير عن  لدى 
و"المده�ض"  "الالمعنى" 
المت�شّمن في الفعل والكالم 
الملعوب باأ�شواته ومعانيه.

و�شفه  فــي  باللغة  العبث 
الحياة فــي  للعبث  رديــفــًا 
كتابة اآلية تارة، عابثة تارة: كانت كنية 
اأبو  ف�شّيرها  العبا�ض  "اأبو  ال�شاعر 
العبر، ثم كان يزيد فيها كل �شنة حرفاً 
اأب��و العبر ط��رد طيل  حتى م��ات وه��ي 
طيري بك بك بك"، وفي مخطوطة 
بك  طيطليري  "طر  "الأغاني":  من 
"�شمط  ف���ي  ال��ب��ك��ري  وذك����ر  بكبك". 
الالآلي في �شرح اأمالي القالي" اأنها: 
بك  ب��ك  طليري  طيل  ط��ر  العبر  اأب���و 
)"عيون  الكتبي  �شاكر  اب��ن  اأم���ا  ب��ك. 
اأبو  ك��الآت��ي:  فذكرها  م"(   - التواريخ 
العبر طزد طبك طنبلدي بك بك بك. 
وذكرها كّل من �شاحب "كنى النزهة" 
اأبو  اأن��ه��ا:  الألقاب"  "كتاب  و�شاحب 
واإذا  المنتبه(.  )تب�شير  ط��زد  العبر 
الأخيرة مح�ض  الق�شة  هذه  بدت  ما 
ط���رف���ة م���ن ال���ط���رف���ات )وال���ط���راف���ة 
اأبا  ف��اإن  �شوريالي(  على كل حال ميل 
ال��ع��ب��ر ف���ي رواي�����ة اأخ�����رى ي��ل��ع��ب على 
اللغة متطّرفاً، ب�شكل ل نلتقي مثيله 
الُمّجان،  م��ج��اي��ل��ي��ه  ل���دى  ق��ل��ي��اًل  اإل 
المحاولت  ف���ي  ب����الأح����رى  ون���ج���ده 
المعا�شرة: "قدم اأبو العبر بغداد في 
فبعث  للنا�ض  وجل�ض  الم�شتعين،  اأي��ام 
وحب�شه،  ف��اأخ��ذه  اإبراهيم  بن  اإ�شحاق 
ن�شيحة.  ل���ي  ال��ج��ي�����ض:  ف���ي  ف�����ش��اح 
هات  فقال:  اإ�شحاق،  به  ودعى  فاأُخرج 
توؤّمنني،  اأن  ع��ل��ى  ق����ال:  ن�شيحتك، 
قال: لقد اأّمنتك. قال:الك�شكية )اأكلة 
اإل  تطيب  ل  اهلل  اأ�شلحك  عّبا�شية( 
ب��ال��ك�����ش��ك، ف�����ش��ح��ك اإ����ش���ح���اق وق����ال: 
هو  ل  ف��ق��ال:  مجنون،  اأرى  فيما  ه��و 
امتخط حوت. قال: اأي�ض هو امتخط 
ح��وت؟ ق��ال: زعمت اأن��ي مججُت نونا 
ح��وت، ففهم  امتخطُت  اإل  فعلُت  وم��ا 
ما قال وتب�ّشم ثم قال: اأظن اأني فيك 
م���اأث���وم، ق����ال: ل ول��ك��ن��ك م���اء ب�شل، 
ف��ق��ال: اأخ���رج���وه ع��ن��ي اإل���ى لعنة اهلل 
)"الأغاني"(.  بغداد"  ف��ي  يقيم  ول 
نالحظ هنا اأنه ل يعير الإعراب باًل، 
امتخطُت  هنا:  ال��ق��ول  ال��واج��ب  فمن 
كي  �شاكنة  فتركها  )بالن�شب(،  حوتاً 

ت�شتقيم لعبته.
ابن  ي��ق��ول  ال�شعراء"  "طبقات  وف���ي 
قال:  رج��اء  بن  محمد  "عن  المعتّز: 
ن�شطت يوماً لأبي العبر ف�شرت اإليه، 

ف���اإذا ه��و قاعد ف��ي تغار فيه م��اء، في 
راأ�شه  وعلى  الحّر،  من  يكون  ما  اأ�شّد 
���ش��م��وري��ة، وح��وال��ي��ه ج��م��اع��ة يكتبون 
ب��ي��ن القوم  ال��م�����ش��ت��م��ل��ي  ع���ن���ه. وق�����ام 
ل��ه واح����د: يا  ف��ق��ال  اأ���ش��م��ع،  فجل�شت 
اأع��ر���ض من  ل��َم �شار دجلة  اأب��ا العبر، 
الكْماأة؟  من  اأبي�ض  والقطن  الفرات، 
ل��ه��ا منقار،  ل��ي�����ض  ال�����ش��اة  ف��ق��ال: لأن 
وذن��ب ال��ط��اوو���ض اأرب��ع��ة اأ���ش��ب��ار. وقال 
اللبد  يبيع  العّطار  �شار  ل��َم  اآخ��ر:  له 
قال:  اللبن؟  يبيع  ال�شقط  و�شاحب 
لأن المطر يجيء في ال�شتاء، والمنخل 
ل يقوم به الماء. وقال اآخر: لَم �شار 
اأم���رد، وال��م��اء في حزيران  ك��ّل خ�شي 
تجنح  ال�شفينة  لأن  ف��ق��ال:  ي��ب��رد؟  ل 
والحمار َيْرَمح. ومّر له في مثل هذا 
اهلل".  اإل  يعلمه  ل  ما  الجهالت  من 
البّتة  لها  الإجابات ل عالقة  بالطبع 

بطبيعة الأ�شئلة.
وفي "معجم الأدباء": "وقال جحظة: 
اإخواننا مع  اأنا وجماعة من  اجتمعت 
اأن يبنيه داراً  اأراد  َب��َراح  اأبي العبر في 
مواقعها؟  واأين  البيوت  نقّدر  فاأقبلنا 
فبينا نحن كذلك اإذ �شرط بع�ض من 
كان معنا فقال اأبو العبر: مهما �شككنا 
فيه فما ن�شك اأن هذا المو�شع الكنيف 

)المرحا�ض(".
العبر:  اأب���و  "قال  الدّر":  "نثر  وف��ي 
�شاألت اأبا الجح�ض فقلت: اأيها الحكيم، 
لم �شار الديك بالغدوات يرفع اإحدى 
رجليه دون الأخ���رى؟ فقال: لأن��ه لو 

رفعهما جميعاً ل�شقط".
اأولد  "اأ�شعار  ف���ي  ال�����ش��ول��ي  وي��ن��ق��ل 
"اأخبرني  واأخبارهم":  ال���خ���ل���ف���اء 
ال���ح�������ش���ن ق������ال ح����ّدث����ن����ا م���ح���م���د بن 
اأحمد  اأب��ي  اب��ن  ق��ال حّدثني  مهرويه 
اأب���و ال��ع��ب��ر: اإذا حّدثك  ق���ال، ق��ال ل��ي 
ت�شمعه  اأن  ت�شتهي  ل  بحديث  اإن�شان 
فا�شتغل عنه بنتف اإبطك، حتى يكون 

هو في عمل واأنت في عمل".

ُمقلِّدو اأبي العبر و�شلوكه ال�شوريالي
بل اإن هذا اللعب باللغة كان يجد في 
ع�شره من المريدين والأتباع الذين، 
"يكتبون�)ها(  كانوا  الفرج،  اأب��و  يقول 
بطريقة  بدورهم  يكتبون  لكن  عنه"، 
بن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  "قال  ���ش��وري��ال��ي��ة: 
اأح���م���د: ك����ان اأب����و ال��ع��ب��ر ي��ج��ل�����ض في 
فكان  ��ان  ال��ُم��جَّ اإل��ي��ه  يجتمع  مجل�ض 
بالوعة  يديه  وبين  �ُشّلم  على  يجل�ض 
الأ�شود  )ال��ط��ي��ن  وح���م���اأة  م����اء  ف��ي��ه��ا 
ال��م��ن��ت��ن( وق���د ���ش��ّد م��ج��راه��ا، وبيده 
وفي  خ��ّف  راأ�شه  وعلى  طويلة،  ق�شبة 
رج��لَ��ْي��ه ق��ل��ن�����ش��وت��ان، وم�����ش��ت��م��ل��ي��ه في 
يدّقون  ث���الث���ة  وح���ول���ه  ب���ئ���ر،  ج����وف 
ويقّل  الجلبة  تكثر  حتى  بالهواوين، 
البئر،  م�شتمليه من  وي�شيح  ال�شماع، 
ث���م ي��م��ل��ي ع��ل��ي��ه��م، ف����اإن ���ش��ح��ك اأحد 
راأ�شه  على  ف�شّبوا  قاموا  ح�شر  ممن 
من البالوعة اإن كان و�شيعاً، واإن كان 
من  بالق�شبة  عليه  ر���ّش��وا  م����روءة  ذا 
اأن  اإل��ى  الكنيف  مائها، ثم يحب�ض في 
منه  ي��خ��رج  ف��ال  ال��م��ج��ل�����ض،  ينق�شي 

حتى يغرم درهَمْين" )"الأغاني"(.
ب����ل اإن�������ه ي����ذه����ب ف����ي ه������ذا الت����ج����اه 

�شاكر لعيبي
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الالعقالني حتى منتهاه في الموقف 
بمواقف  ي���ذّك���ر  ال�����ذي  الج���ت���م���اع���ي 

الدادائيين المعا�شرين:
"قال جحظة راأيت اأبا العبر ب�شرَّ من 
وكان  �شالحاً،  �شيخاً  اأب��وه  وك��ان  راأى، 
اإخوانه:  ب��ع�����ض  ل��ه  ف��ق��ال  ي��ك��ّل��م��ه،  ل 
ق�����ال: ف�شحني  اب���ن���ك؟  ه���ج���رت  ل����َم 
ل  ث��م  بنف�شه  يفعله  بما  تعلمون  كما 
نني ويوؤذيني  ير�شى بذلك حتى يهجِّ
وُي�شحك النا�ض مني، فقالوا له: واأي 
نك؟ قال:  �شيء من ذاك؟ ولماذا هجَّ
اأيام ومعه �ُشّلم فقلت  اجتاز علّي منذ 
ل��ه: ولأّي �شيء ه��ذا معك؟ فقال: ل 
اأق��ول لك، فاأخجلني واأ�شحك بي كل 
اأيام  اأن كان بعد  من كان عندي، فلما 
اجتاز بي ومعه �شمكة، فقلت له: اأي�ض 
تعمل بهذه؟ فقال: اأنيكها. فحلفُت ل 

اأكّلمه اأبداً" )"الأغاني"(.
واأخرى عن طريقة ا�شطياده لل�شمك 

ب�"جميع جوارحه":
العبر  اأبا  راأيت  قال:  عّمي  "اأخبرني 
راأى،  �شرَّ من  اآج��ام  على بع�ض  واق��ف��اً 
وعلى  جالهق،  قو�ض  الي�شرى  وبيده 
راأ�شه قطعة  اليمنى با�شق، وعلى  يده 
وهو  باأن�شوطة،  م�شدود  حبل  في  رّثة 
اأيره �شعر مفتول م�شدود  عريان، في 
فيه �ش�ض قد األقاه في الماء لل�شمك، 
وعلى �شفته دو�شاب ملطخ، فقلت له: 
العمل؟ فقال:  اأي�ض هذا  بيتك،  خرب 
اأح��م��ق بجميع  ي��ا  ي��ا ك�شخان  اأ���ش��ط��اد 
اإذا مّر بي طائر رميته عن  جوارحي، 
القو�ض، واإن �شقط قريباً مني اأر�شلت 
راأ�شي  التي على  والرثة  البا�شق،  اإليه 
يجيء الحداأ لياأخذها فيقع في الوهق 
والدو�شاب اأ�شطاد به الذباب، واأجعله 
ويقع  ال�شمك،  فيطلبه  ال�ش�ض،  ف��ي 
ف��ي��ه، وال�����ش�����ض ف��ي اأي����ري، ف����اإذا مرت 
فاأخرجتها"  بها،  اأح�ش�شت  ال�شمكة  به 

)"الأغاني"(. 

ُمحالت اأبي العبر ورطانات الطرمي
تبرهن المالحظات المبثوثة عن اأبي 
�شواء  ال��ت��راث��ي��ة،  ال��م�����ش��ادر  ف��ي  العبر 
ال�شتهانة  �شبيل  على  مكتوبة  اأكانت 
به اأم المقاربة ب�شعره، اأنه كان اختّط 
اأ�شلوباً ل عالقة له باأ�شلوب ال�شعاليك 
ر  ُيذكِّ ان. فاأبو حّيان التوحيدي  الُمجَّ
وال�شوامل":  "الهوامل  ف��ي  ب�شعره 
"ولهذا تجد مائة ين�شدونك لأبي تّمام 
والبحتري ول تجد ثالثة ين�شدونك 
وي�شت�شهد  العبر"،  واأب����ي  ل��ل��ط��رم��ي 
"التمثيل  ف��ي  الثعالبي  من�شور  اأب���و 
والمحا�شرة" ب�شعره العالي، وَيْذُكره 
ب�شخرية ابن �شنان الخفاجي في "�شّر 
م�شاف  ف��ي  اإي���اه  الف�شاحة" وا���ش��ع��اً 
��ح��ك ُج���َح���ا. وي���ذك���ر ال���م���وؤّرخ  ال��ُم�����شْ
في  المقتب�ض  "جذوة  ف��ي  الحميدي 

م�شرياً  ���ش��اع��راً  الأندل�ض"  ولة  ذك��ر 
ي��ق��ّل��د ���ش��ع��ر اأب����ي ال��ع��ب��ر وي�����ش��ي��ف اأنه 
َيُفْت  ولم  جيداً".  �شعراً  اأي�شاً  "يقول 
على كل من الوطواط وابن حزم وابن 
ع�شاكر في "تاريخ دم�شق" والخطيب 
بغداد" تناوله،  "تاريخ  في  البغدادي 
ب��ت��و���ّش��ع م����ّرة وب�����ش��رع��ة م����ّرة اأخ����رى، 
"تاريخ  ف����ي  ال���ذه���ب���ّي  و����ش���ف���ه  وق�����د 
الإ�شالم" ب�"ال�شاعر المفلق"، كما اأن 
القامو�شيَّْين الفيروز اآبادي ومرت�شى 
معجَمْيهما.  في  ين�شياه  لم  الزبيدي 
ال��ع��ب��ر يترّدد  اأب�����ي  ل��ق��د ظ����ّل ����ش���دى 
منذ  العربية  ال�شعرية  الم�شادر  ف��ي 
ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ح��ت��ى ال��ق��رن الحادي 
ع�شر الهجريَّْين، وفي ذلك دالة على 
���ش��ع��ره و"روح  ال�����ذي و����ش���م  ال��ت��م��اي��ز 
خالفاً  ف��ي��ه،  يعتمل  ال���ذي  الُمحال" 
الطرفويين و�شعراء  ال�شعراء  لجميع 
ال���خ���م���رة ال��م��ع��ا���ش��ري��ن ل����ه، م���ا عدا 
المن�شّي  ال�شوريالي  الطرمي  ال�شاعر 

المجهول هو بدوره مثل اأبي العبر.
بالرطانات.  الطرمي  اأب��ي��ات  ُو�شفت 

لننتبه اإلى ما يقول الجرجاني:
)يقول( الطرمي في رطاناته:

وراأ�شَي مرفوٌع لنجٍم كاأنما
لبي بخيٍط مخّيط قفاي اإلى �شُ

فتبعه بع�ض الرّطانين:
وراأ�شَي مرفوٌع اإليه كاأنما

براأ�شَي م�شمار اإلى النجِم موَتُد
اأبو الطّيب - وهو من فرائده:

بعيدُة ما بين الجفوِن كاأنما
عقْدُتم اأعالي كلِّ ُهدٍب بحاجِب 

المتنّبي  بيت  على  الثعالبي  ويعّقب 
القا�شي  وذك�������ر  ب����ال����ق����ول:  ن���ف�������ش���ه 
اأن����ه م���اأخ���وذ م���ن ق����ول ال��ط��رم��ي في 

رطاناته:
وراأ�شي مرفوع اإلى النجم كاأنما
قفاي اإلى �شلبي بخيٍط مخّيط

للثعالبي  الدهر"  "يتيمة  )ان���ظ���ر 
وخ�شومه"  المتنّبي  بين  و"الو�شاطة 
للجرجاني و"�شرح الواحدي" لديوان 
المتنّبي(، وهو اأمر يحتاج اإلى توّقف. 
اآخر  بيت  الأدباء"  "محا�شرات  وف��ي 

للطرمي:
لقد �شار لي �شرقاً وغرباً ق�شائد

تغبُِّر ح�شناً في وجوه الق�شائِد
ب���ي���ت���ا ال����ط����رم����ي ك����اله����م����ا َي�����������ِرَدان 
"�شرقات"  ع���ن  ال��ح��دي��ث  ب��م��ن��ا���ش��ب��ة 
المتنّبي. ها هنا مفردة جديدة جوار 
طانات" في و�شف  "الرَّ "الُمحالت": 
وف��ي ظّننا  ال�����ش��وري��ال��ي.  ال�شعر  ذل��ك 
ف���اإن الت��ج��اه ف��وق ال��واق��ع��ي، العابث، 
يمّثله  ك���ان  ال�����ش��وري��ال��ي،  ن��ق��ل  ل��م  اإذا 
ال�شواق  اأب��و  العبر والطرمي )ثم  اأب��و 
واأب���و ال��غ��ول واأب���و ال�����ش��ب��ارة ال��ذي��ن ل 
اأن  ح��ت��ى  ال��ب��ّت��ة(،  �شيئاً  عنهم  ن��ع��رف 
ال�شعرية  ���ش��وره��م  اأه�����ّم  م���ن  ب��ع�����ش��اً 

ال��ف��ان��ت��ازي��ة ا���ش��ُت��خ��دم��ْت م���ن طرف 
�شعراء م�شهورين كالمتنّبي. اإن الغلو 
يجد  المتنّبي  اأب��ي��ات  بع�ض  خيال  في 
الآن �شيئاً من التف�شير له ولمراجعه. 
منبوذ  مهّم�ض،  من�شّي،  الت��ج��اه  ه��ذا 
لم يحتمل  ال��ذي  العربي  ال��ت��راث  في 
تحكمه،  التي  المخّيلة  وخّفة  هوائية 
بيَتْين  على  �شوى  نعثر  ل��م  اأن��ن��ا  حتى 
مثاًل  )ان��ظ��ر  للطرمي  ف��ق��ط  اث��َن��ْي��ن 
المو�شوعة ال�شعرية اللكترونية - اأبو 
بيت  مليوَني  على  تحتوي  التي  ظبي 

�شعر( وكلَْيهما بمنا�شبة المتنّبي.

اأبو العبر في الم�شادر العربية
�شنحاول تقديم عر�ض للمراجع التي 
اأقدمها  م��ن  ب���دءاً  العبر  اأب���ي  تناولت 

زمنياً اإلى اأحدثها بالتعاقب.
ما  بح�شب  العبر،  اأب��ا  ت��ن��اول  م��ن  اأول 
ي��ت��واف��ر م��ن م�����ش��ادر ح��ال��ي��اً، ه��و ابن 
 -  861( 296ه�(  ت   -  247( ال��م��ع��ت��ز 
ال�شعراء".  "طبقات  كتابه  في  909م( 
يليه موؤّلفان اثنان اأ�شارا اإليه عر�شاً: 
محمد بن داود بن الجراح ت: 296ه� 
"الورقة":  كتابه  في  909م(   -  908(
"ابن ُجدير الب�شري، يكّنى اأبا اأحمد، 

�شفيه، خليع، فا�شق، وهو يقول:
اأنا ف�شُل بُن ها�شِم بن ُجَدْيِر
لْم اأقل ُمْذ ُخلقُت ِكلمَة َخْيِر

نف�شه  ي�شف  الأق���ذار،  في  اأ�شعار  ول��ه 
ذكر  به  �ُشمع  من  اأول  وه��و  ب�شهوتها، 
اأب���و ال��ع��ب��ر الها�شمي  ذل���ك، وق���د ق���ال 
المعنى، ولكن  ف��ي ه��ذا  ك��ث��ي��راً  ���ش��ع��راً 
ال��ع��ب��ر في  اأب���و  اأ���ش��ب��ُق. وق���ال  الف�شل 

�شعره:
وهذا الف�شُل يحكيني

فقولوا اأينا اأقذْر؟
وفيه يقول:

ُقل ِلف�شِل بن ها�شِم بن ُجَدْيِر
اأي������ري  اأّم���������ك  ِح������ر  ف�����ي  اهلُل  اأدخ����������َل 

)"الورقة"(.
وفي ال�شنة نف�شها اأ�شار اإليه الم�شّنف 
ب���ن علي  داود  ب���ن  م��ح��م��د  ب��ك��ر  اأب�����و 
كتابه  ف��ي  296ه�(  )ت:  الأ���ش��ف��ه��ان��ي 
اأبو  "قال  كذلك:  ��اً  َع��َر���شَ "الزهرة" 

العبر:
لي�ض لي ماٌل �شوى كرمي

فيه اأمٌن لي من الَعَدِم
ل اأقول اهلل يظلمني

كيف اأ�شكو غير متَّهِم
َقنعت نف�شي بما ُرزقْت

ت في الُعلى هممي وتمطَّ
ولب�شُت ال�شبر �شابغًة

فهي من قرني اإلى قدمي
هر عاتبني فاإذا ما الدَّ

لم يجدني كافَر النعم".
"اأ�شعار  ك��ت��اب  ل���ه  ���ض  ي��ك��رِّ ذل���ك  ب��ع��د 
بكر  لأب��ي  واأخبارهم"  الخلفاء  اأولد 

معقوًل.  حّيزاً  335ه�(  )ت:  ال�شولي 
لالأ�شفهاني  "الأغاني"  ك���ت���اب   ث���م 
يكّر�ض  ال���ذي  967م(   - ه���   356 )ت: 
ب��اب��اً م��ن��ف�����ش��اًل لأخ���ب���اره. ث��م يذكره 
القالي  القا�شم  بن  اإ�شماعيل  علي  اأبو 
كتاب  في  ه���(   356  -  288( البغدادي 
عنه  وينقل  والنوادر"  الأمالي  "ذيل 

ق�شيدته ال�شاخرة:
ٌة ع�شَّ تعّلقت  ممن  �شاعدي  "وفي 

رني ذاك ال�شنيب المفلَّجا تذكِّ
واآثار ُخد�ٍض في يدّي مليحٌة

جا اأقام عليها القلب منِّي وعرَّ
اأَما والذي اأم�شيُت اأرجو ثوابه

لقد حلَّ ما اأخ�شاه وانقطع الرجا".
فالمرزباني )ت: 384ه�( الذي ُيْدِرجه 
ول  ال�شعراء".  "معجم  ف��ي  ب�شرعٍة 
بعد  )ت:  الع�شكري  ه��الل  اأب��و  يفوت 
اأن  ال�شناعَتْين"  "كتاب  في  ه���(   395
الحرث:  اأب���و  "قال  ب��ي��َت��ْي��ن:  ل��ه  ينقل 
ج��م��ي��ز ف����الن ك��ال��م�����ش��ج��ب م���ن حيث 

لقيته )ل(. فقال اأبو العبر:
لو كنَت من �شيء خالفك لم تكْن

لتكوَن اإّل م�شجباً في م�شجِب
يا ليَت لي من جلد وجهك رقعة

فاأقدَّ منها حافراً لالأ�شهِب". 
يتو�ّشع  ال��ذي  421ه�(  )ت:  الآب���ي  ث��م 
ل  نثرية  ن�شو�شاً  وينقل  اأخ��ب��اره  في 
نجدها اإل في كتابه "نثر الدّر". يليه 
في  438ه�(  ح��وال��ى  )ت:  النديم  اب��ن 
حياته  م�شتعر�شاً  "الفهر�شت"  كتابه 

ناقاًل ثالثة اأبيات من �شعره:
ح�شنه عليه  نّم  "زائر 

كيف يخفى الليل بدراً طلعا
اأمهل الغفلة حتى اأمكنت

ورعى الحار�ض حتى َهَجَعا 
ركب الأهوال في زورته
ثم ما �شّلم حتى وّدعا".

"كتاب  ال���ك���ت���ب:  م���ن  ل���ه  اأن  وي���ذك���ر 
"جامع  ����ش���ّم���اه  وك���ت���اب  الر�شائل"، 
الرقاعات"،  وح��������اوي  ال���ح���م���اق���ات 
الخلفاء  واختالف  "المنادمة  وكتاب 
واأماليه،  ن�����وادره  ك��ت��اب  والأمراء"، 
كتاب اأخباره و�شعره". وما يقوله ابن 
النديم يجعلنا ناأمل في اأن يجد اأحٌد 
قريباً كتابه ال�شائع "جامع الحماقات 
يدل  عنوانه  لأن  الرقاعات"  وح���اوي 
لم  ال��ن��وع  فريد  اأدب���اً  ِمر  ُي�شْ اأن��ه  على 

يعالجه معا�شروه.
)ت:  القيرواني  الح�شري  يجمع  ثم 
453ه�( في "جمع الجواهر في الملح 
وهناك،  ه��ن��ا  م��ن  اأخ���ب���اره  والنوادر" 
1143م(   - 538ه�  )ت:  فالزمخ�شري 
ي�شت�شهد  ال���ذي  الأبرار"  "ربيع  ف��ي 

ببيت يتيم له:
بن  علي  عقب  م��ن  وه��و  العبر  "اأبو 

عبد اهلل بن عبا�ض:
من راقب النا�ض لم يظفر بحاجته

وفاز باللّذة الم�شتهتُر اللهُج".
ابن  م��ذك��ور عند  البيت  ه��ذا  وق��ري��ب 
عرب �شاه من دون اأن ين�شبه اإلى اأحد: 
الخا�شر  �شلم  وهو  ال�شاعر  قال  "كما 

في ثبت الجا�شر:
من راقب النا�ض مات غّماً

وفاز باللذة الج�شوُر
وهذا ال�شاعر الم�شّمى اأخذه من اأخينا 
اأن�ض  ب��وج��وده  لنا  م��ن  الأع��م��ى  ب�شار 

وهو �شيطان
الأن�ض حيث يقول ذلك الغول:

من راقب النا�ض لم يظفر بحاجته
وفاز بالطّيبات الفاتُك اللهُج" )"فاكهة 

الخلفاء ومفاكهة الظرفاء"(.
)392ه�  ال��ب��غ��دادي  الخطيب  وينفرد 
اأخباره  بع�ض  روى  بعدما  463ه�(،   -
واحدة:  برواية  اأع��اله،  الم�شادر  من 
العبر  اأبو  قال حّدثني   )...( "اأخبرنا 
ب��ن ع��ّم��ار بع�ض  ق���ال جل�ض م��ن�����ش��ور 
مجال�شه فحمد اهلل واأثنى عليه وقال 
زنديق  العتاهية  اأب��ا  اأن  اأ�شهدكم  اإن��ي 

فبلغ ذلك اأبا العتاهية فكتب اإليه:
اإن يوم الح�شاب يوم ع�شيُر
لي�ض للظالمين فيه ن�شيُر

فاّتخذ عّدة لمطلع القبر
وهول ال�شراط يا من�شوُر

اإل��ى من�شور  العتاهية  اأب��و  بها  ووّج��ه 
واأثنى  اهلل  وح��م��د  ق��ول��ه  ع��ل��ى  ف��ن��دم 
العتاهية  اأب��ا  اأن  اأ�شهدكم  عليه وق��ال: 
ق���د اع���ت���رف ب���ال���م���وت وال���ب���ع���ث ومن 
اع��ت��رف ب��ذل��ك ف��ق��د ب���رئ م��م��ا ُقذف 
موؤّلف  وينقل  بغداد"(.  )"تاريخ  به" 
ال����راغ����ب  الأدباء"  "محا�شرات 
روايَتْين  502ه�(  )ت:  الأ���ش��ف��ه��ان��ي 
عنه: الأولى مذكورة اأعاله، والثانية: 
له:  �شخفّيات  ف��ي  العبر  اأب��و  "وقال 
حّدثني لحيان عن مو�شى الفهاد عن 
رجل من اأهل جرجرايا عن �شيخ من 
بادرويا اأن ال�شفلة َمن اإذا ا�شتعار كتاباً 

لم يرّده".
)ت:  م���اك���ول  لب����ن  "الإكمال"  ف���ي 
عابرة  اإ�����ش����ارة  ����ش���وى  ل��ي�����ض  475ه�( 
البكري  ول��دى  البحث.  اأول  ذكرناها 
"�شمط  ف��ي  487ه�(  )ت:  الأن��دل�����ش��ي 
القالي"  اأم����ال����ي  ����ش���رح  ف���ي  ال����الآل����ي 
اإ�شارات اأخرى عار�شة منها ما يتعّلق 

بالزيادة ال�شنوية في لقبه.
وينقل ياقوت الحموي )ت: 611ه�( في 
"معجم الأدباء" ممن �شبقه جلَّ اأخبار 
موؤّلف  يفعل  ومثله  وظرفه.  مجونه 
الدين  ���ش��الح  بالوفيات"  "الوافي 
خليل بن اأيبك ال�شفدي )ت: 764ه�(، 
764ه�(  )ت:  الكتبي  �شاكر  اب��ن  وك��ذا 
في "عيون التواريخ". اأما الع�شقالني 
)852ه�( في "تب�شير المنتبه بتحرير 
بعبارات  ع���ل���ي���ه  ف���ي���م���ّر  الم�شتبه" 
اأي�شاً. البحث  اأول  م��ذك��ورة  عر�شية 
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التعليق على البيان الأول
الأول،  البيان  في  قالت  كما  ح��داد،  ال�شّيدة  كانت  اإذا  اأوًل، 
بيانها  ن�شرت  فلَم  ال�شحافي،  ال��رّد  "النزلق" في  تريد  ل 
"الغاوون"  تبليغ  للق�شاء  تترك  لْم  ول��َم  اإذاً،  ال�شحافة  في 

بالمحاكمة؟
ثانيًا، اإذا كانت ال�شّيدة حّداد، كما قالت في بيانها الأول اأي�شاً، 
الغاوون"،  بلغته  "الم�شتوىالذي  اإل��ى  "النزلق"  تريد  ل 
"النزلق" اإل��ى م�شتوى القارئ وال��رّد على  اأف��ال يجدر بها 
اأبجدية  قلقه تجاه ق�شية خطرة كهذه الق�شية التي تم�ّض 

الأخالقية المهنية وحّق الملكية الفكرية؟
ثالثًا، دمجت ال�شّيدة حّداد، بهدف ت�شييع البو�شلة، ق�شية 
اأخرى )�شرقتها لكتاب  "ج�شد" بق�شايا  ال�شطو على مجّلة 
لم  المنتحرين"(  ال�شعراء  و"اأنطولوجيا  ليليت"  "عودة 
�شياق  ف��ي  َع��َر���ش��اً  ب��ل  كمقال،  اأو  كخبر  "الغاوون"  تقربها 
التعليق  وه��ذا  الأخ��ي��رة،  ال�شفحة  كاريكاتور  على  التعليق 

اأ�شاًل م�شتند اإلى م�شادر:
اأ- ف�شيحة "اقتبا�شها" )را�شية؟( فكرة كتاب "عودة ليليت" 
الكندية جوي كوغاوا، من�شورة  ال�شاعرة  كتاب  وعنوانه من 
في جريدة "ال�شرق الأو�شط" على �شكل مقال بقلم ال�شاعرة 
ن�شر  اأع��اد  وق��د   ،)2006 يونيو   15( �شالم  جاكلين  ال�شورية 
"ال�شفير" كنوع  جريدة  في  بي�شون  عّبا�ض  ال�شاعر  المقال 
الحا�شل  ال�����ش��ج��ال  ب�شبب  ح����ّداد  لجمانة  "الزكزكة"  م��ن 
يومذاك حول "موؤتمر ق�شيدة النثر في بيروت" )لماذا لم 
تفّكر حّداد في رفع دعوى على المدير الثقافي ل�"ال�شفير"، 
والتبجيل  ب��دواوي��ن��ه  الح��ت��ف��اء  م��ن  بمزيد  ذل��ك  قابلت  ب��ل 

بمكانته على �شفحتها؟!(.
على  ال�شريح،  وبا�شمها  ب��ال��رّد،  قامت  ح��ّداد  ال�شّيدة  اإن  بل 
القّراء" )اأقّل  "تعليقات  زاوي���ة  ف��ي  واأي���ن؟  ���ش��الم.  جاكلين 
ن�شر  اأع��اد  ال��ذي  "دروب" اللكتروني  الخ�شائر؟( في موقع 
والوّد  وال�شتر�شاء  التخجيل  بعبارات  الرّد  وامتالأ  المقال. 
و... المديح: "اأنت ال�شاعرة الموهوبة والمثقفة"، "اأحّب اأن 

اأو�شح اأني اأرّد عليِك ل ل�شبب �شوى لأني اأحترمك"، 
اإلخ! مثلك"...  فهيمة  "امراأة 

فكرة  )م���ب�������ش���وط���ة؟(  "اقتبا�شها"  ف�����ش��ي��ح��ة  ب- 
في  ح��ّداد  )كتبْت  المنتحرين  ال�شعراء  اأنطولوجيا 
اأنطولوجيا  م��ن  ن��وع��ه��ا(  م��ن  اأول���ى  ب��اأن��ه��ا  تقديمها 
ال�شعراء  "اأنطولوجيا  ا����ش���م  ت��ح��م��ل  اإ����ش���ب���ان���ي���ة 
خو�شي  الإ���ش��ب��ان��ي  وت��رج��م��ه��ا  اأع���ّده���ا  المنتحرين" 
ا�شم  تحمل  �شويدية  باأخرى  ناهيك  جايرو،  لوي�ض 
"ق�شائد للعزاء" اأعّدتها ال�شويدية اميلي بينيت... 
با�شم  العراقي  ال�شاعر  عنها  ك�شف  الف�شيحة  ه��ذه 
 )2007 اأّي�����ار   15( "اإيالف"  م��وق��ع  ف��ي  ال��م��رع��ب��ي 
اأنطولوجيَتْين  بين  ال��ف��ارق  "ما  بعنوان  م��ق��ال  ف��ي 
دعوى  رف��ع  ف��ي  ح���ّداد  تفّكر  ل��م  �شعريَتْين")لماذا 
على "اإيالف"؟ ل بل اإنها رّدت بعد يومين - بالهزء 
على  وم��ن  المرعبي،  على   - ال��الم��ب��الة  وا�شطناع 

�شفحات "اإيالف" اأي�شاً!(.
وهنا اأ�شّجل اعترا�شي ال�شخ�شي على �شبهة التزّمت 
الأخالقي التي طبعت مقال المرعبي في نظرته اإلى 

فعل النتحار.
"الغاوون"  ب�����اأن  ال����ق����ارئ  ت��ب��ل��ي��غ  اأوّد  اأي�������ش���اً  وه���ن���ا 
الكندية  ال�شاعرة  كتاب  لترجمة  ات�شالتها  با�شرت 
العربية، ليكونا،  اللغة  اإلى  الإ�شبانية  والأنطولوجيا 
ال���دي���وان والأن��ط��ول��وج��ي��ا، ب��ي��ن ي����َدي ه���ذا القارئ 
مثل  اإل��ى  التعّر�ض  اأهمية  ول��ي��درك  بنف�شه،  ليحكم 

ه���ذه ال��ن��م��اذج ال��خ��ط��رة ف��ي ال��ت��روي��ج ال��ث��ق��اف��ي المغ�شو�ض 
ما  معنى  م��ا  واإل  المهنية.  درج���ات  ب��اأدن��ى  المحكوم  وغ��ي��ر 
"ُكِتب" )من َكَتَب ذلك؟( على الغالف الخلفي لأنطولوجيا 
فلنقراأ: ح����ّداد.  ب��ال�����ش��ّي��دة  ال��خ��ا���ض  المنتحرين  ال�����ش��ع��راء 
�شعرية  بعين  وعدواني...  م�شتفّز  اأنطولوجي  كتاب  "هو 
و�شارمة،  ــقــة  ومــدقِّ ومــعــرفــيــة،  علمية،  وتــرجــمــيــة، 
وهو  ومتمّر�شة...  ونزيهة،  وذكــيــة،  وعــارفــة،  ولّينة، 
لكن  الأولـــــى...  ال�شفحة  مــن  ــم،  عــاِل مو�شوعي  كــتــاب 
ومقلق  وجاِلد  خ  ومــدوِّ و�شافع  ومت�شّول  وخاطف  ُم�شِكر 
ب ومــتــوّحــ�ــص وطــــارد للنوم  ــذِّ ــع ومــخــيــف ومــوحــ�ــص وم
بالدوار...  وي�شيبه  قارئه  ي�شعق  كتاب  وهو  ل...  ومه�شِّ
مانعة...  جامعة  اأنطولوجيا  ومفتر�ص...  اأنياب  ذو  وهو 
ح�شيلة  فكاأنها  والنقائ�ص،  الُثغر  من  وخال�شة  خالية 
الباحثين  من  متكامل  لفريق  ودوؤوب  م�شن  جماعي  عمل 
اأنها  اأجمع، في حين  والدار�شين والمترجمين، من العالم 
وحدها"!!! حّداد  جمانة  والمترجمة  ال�شاعرة  �شنيع 
ي��رّدد الم�شلمون.  اإل باهلل، كما  يا للهول! ول حول ول قّوة 
ب�اأ�شماء  ل��ل��ت�����ش��ب��ي��ح  اإذاً  ال��ط��وي��ل��ة  ب��ال�����ش��ب��ح��ات  وع��ل��ي��ك��م 
بعد  العربي،  بالمثقف  يجدر  )األ  الُح�شنى  الأنطولوجيا 
"الر�شين" وغير  ال��دع��ائ��ي غ��ي��ر  ال��ك��الم  ق����راءة م��ث��ل ه���ذا 
"المتوازن"، اأن ي�شعر بخجل "اأول من نوعه في العالم" على 

عادة ما ت�شف ال�شّيدة حّداد كّل عمل تقوم به(.
"ج�شد"  مجلة  و�شفها  في  ح��داد  ال�شّيدة  ا�شتبدلت  رابعًا، 
وردت  العربي" )ال��ت��ي  العالم  ف��ي  نوعها  م��ن  "اأولى  ع��ب��ارة 
فيها  "ي�شارك  ب��ع��ب��ارة  ال��م��ج��ل��ة(  تاأ�شي�ض  ع��ن  اإع��الن��ه��ا  ف��ي 
البيان  في  الكبار"  والأج��ان��ب  العرب  الكّتاب  من  مجموعة 
الأول )���ش��ت��زول ه��ذه ال��ع��ب��ارة م��ع ك��ل ع��ب��ارات التفخيم عن 
بيانها الثاني(. ما�شي الحال. لكن األ ي�شتحّق قّراء بيانها اأن 
ي�شمعوا تبريراتها  لهذا "التطابق" والن�شخ والفوتوكوبي؟ 
األ ي�شتحّق الذين يهّللون لأعمالها في كّل منبر اأن ي�شمعوا 
"الم�شادفة" العجيبة في تطابق  منها ما يقنعهم عن هذه 

ال�شم والفكرة؟
خام�شًا، تتهمنا ال�شّيدة حّداد ب�"القدح والذّم وت�شويه ال�شمعة 
ال�شخ�شية والأدبية". اأين كلمات القدح والذم؟ فلتدّلنا اإلى 
بمفردة  ن��اأت��ي  اأن  لنا  اأي��ن  م��ن  لكن  ال�شرقة؟  واح���دة.  كلمة 

اأخرى اإذاً تعّبر عّما قامت به؟
�شوؤال  على  ال���رّد  ح���داد  ال�شّيدة  ت�شتطع  ل��م  ل��م��اذا  �شاد�شًا، 
محّدد ووحيد ينتظر اإجابته جميع القّراء، والذي �شبق ذكره 

في المقّدمة:
هل �شّلمِك ماهر �شرف الدين ن�شخًة من مجّلة "ج�شد" مع 

مقال عنها اأم لم ي�شّلمِك؟
هل تجروؤين على الإجابة ب� ل؟

"الغاوون"  اإليك محامي  ال�شوؤال الذي كان �شيوّجهه  ذا  هو 
في المحكمة لو كان تهديدِك بالمداعاة جّدياً.

التعليق على البيان الثاني
لم يمّر يومان على البيان الوعيدّي حتى اأر�شلت لنا ال�شّيدة 
ال��ذي - رغم زعيقه - تتراجع فيه عن  الثاني  بيانها  ح��ّداد 
رفع الدعوى، مع احتفاظها... اإلخ، والذي يحمل في عنوانه 

كلمة "ت�شحيح".
ل باأ�ض بهذه الكلمة. لكن لي�ض التهديد بمداعاة "الغاوون" 
ال��ت��ه��دي��د نعرف  ف��ه��ذا  "الت�شحيح" ف��ق��ط،  ي��ل��زم��ه  ه��و م��ن 
اأنه الطريقة الوحيدة  وهمّيته منذ لحظة �شدوره، ونعرف 
لعدم الإجابة. ما يلزمه "ت�شحيح" و"تو�شيح" اأوًل هو هذا 
ال�شتخفاف بالنا�ض والمهنة والعقول. ما يلزمه "ت�شحيح" 
و"تو�شيح" هو كيف كان لدى ال�شّيدة حّداد "الجراأة" على 

فعل ما فعلته؟ )األم تخجل مّني مثاًل؟(.
هل يكفي �شمان ا�شطفاف المنابر خلفها كي تقوم بذلك؟

هل يكفي امتالك النفوذ المنبرّي لال�شتقواء على الآخرين 
و�شلبهم اأعمالهم؟

هل يمكن فعاًل اأن تحّل "الملكية المنبرية" مكان "الملكية 
الفكرية"؟

وعليها  تم�ّشنا جميعاً،  بر�شمنا جميعاً،  الأ�شئلة  هذه 
اأن ُتقلقنا جميعاً.

اأن بيانها  تراجع ال�شّيدة حّداد ال�شريع ُيثبت بجالء 
الأول كان له وظيفة محّددة وعاجلة: قول اأي �شيء 

للهرب من الإجابة. 
ح��ّداد مقاًل  ال�شّيدة  كتبت  البياَنْين  بين  مالحظة: 
على  ال��ت��ح��ّي��ة  )"اأُلقي  بال�شتائم  زّي��ن��ت��ه  "رمزياً" 
 ،)2008 الأول  ت�شرين   6 النهار،  وجودي"،  موهبة 
اأع��رف كيف يمكنني  بداأته بمقولة لبيار ريفردي ل 
ترٌف  الداخل.  جمالية  "الأخالق  عليها:  اأهّنئها  اأن 
عليه  نعّلق  ل��ن  لكننا  قّلة".  ل�شوى  ُيعطى  ل  مكلٌف 
لأنه لم ي�شّمنا بال�شم مع اأنه ل يخفى على اأحد اأننا 
كاتبته عبارات هي  ا�شتخدمت  به، وقد  المق�شودون 
فا�شد،  �شّر  عمياء،  غيرة  بعينه:  وال��ذّم  بعينه  القدح 
مقابل  ف��ي  اإل���خ  وم��ق��ه��ورة...  فا�شلة  �شئيلة  موهبة 
)كذا(  و"عبقريت�"��ها  و"موهبت�"��ها  نف�شها  امتداح 

ب�شكل فا�شح، اأَْولى بال�شفقة من اأي �شيء اآخر. 

التعليق على المانيف�شتو
بعد اأيام من ن�شرها خبر اقتراب �شدور مجلة "اأولى 
حّداد  ال�شّيدة  كتبت  العربي"  العالم  في  نوعها  من 
مقاًل �شوريالياً )قبل ف�شيحة "الغاوون"( يرّد على 
اأ�شياء وهمية وُمختلقة عن تهويالت و�شلتها وردود 

فعل غا�شبة وم�شتنكرة... وذلك كّله عبر الإيميل!!

ل عار مهنّي  "الغاوون"، �ُشجِّ في �شياق الف�شيحة التي ك�شفت عنها 
غير م�شبوق لجهة اإجماع المنابر الثقافية اللبنانية عليه، فبا�شتثناء 
جريدة "الأخبار" )"ا�شتدركت جريدة "الحياة" خطاأها المهني بعد 
"الم�شتقبل"،  )"ال�شفير"،  اللبنانية  ال�شحف  جميع  ن�شرت  اأي��ام( 
اأي  دون  بالتهامات( من  )المليء  حّداد  ال�شّيدة  بيان  "النهار"...( 
المفتري  مظهر  في  "الغاوون"  فظهرت  الحادثة،  لخلفية  اإ���ش��اءة 
والمتبّلي. بل اإن بع�ض مدراء تلك المنابر رف�ض ن�شر خبر تعّر�ض 
"الموقف"  ي�شبه  بما  القر�شنة،  اإلى  "الغاوون" اللكتروني  موقع 

حّداد. ال�شّيدة  "الت�شامني" مع 
ن�ّص البيان: "ن�شرت جريدة "الغاوون" التي يراأ�ض تحريرها ماهر 
الأول  في  ال�شادر  الثامن  عددها  في  ع�شاف،  وزينب  الدين  �شرف 
بمجلة  تتعّلق  الف��ت��راءات  من  مجموعة   ،2008 الأول  ت�شرين  من 
الكّتاب  من  مجموعة  فيها  وي�شارك  اإ�شدارها  اأعتزم  "ج�شد" التي 
العرب والأجانب الكبار، كما تتعّلق بديواني "عودة ليليت"، وبكتابي 
كّلها  وه��ذه  الأدب��ي��ة،  بال�شرقة  واتهمتني  المنتحرين،  ال�شعراء  عن 
افتراءات ل اأ�شا�ض لها من ال�شحة، وتقع في باب القدح والذم وت�شويه 
ال�شمعة ال�شخ�شية والأدبية. لن اأُ�شتدرج للنزول اإلى الم�شتوى الذي 
الإعالم  و�شائل  عبر  الف��ت��راءات  ه��ذه  على  ف��اأرّد  "الغاوون"،  بلغته 
وعلى �شفحات الجرائد و�شبكة الإنترنت، واإنما �شاأتخذ الإجراءات 

القانونية في حق "الغاوون" اأمام الق�شاء اللبناني".
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يتوا�شلوا  اأن  اإل���ى ح���ّد  ال��ظ��الم��ي��ون ح�����ش��اري��ي��ن  ���ش��ار  ه��ل 
ا�شتنكاراتهم  ن�شر  راف�شين  ب��الإي��م��ي��ل،  ح���ّداد  ال�����ش��ّي��دة  م��ع 
لم  فنحن  ال�شبكة؟!  تمالأ  التي  مواقعهم  على  وتهديداتهم 
�شهادة(  باألف  الغوغل  )و�شهادة  واحداً  اأو تعليقاً  نقراأ مقاًل 
ي�شتنكر �شدور مجلة كهذه. بالطبع هذا اأحزن ال�شّيدة حّداد 
طبعاً(،  "الغاوون"  �شّجة  )غير  كبرى  ب�شّجة  تحلم  التي 
لذلك كتبت في مقالتها وا�شفًة مجّلتها بالقول: "وهي كي 
تزيد الطين بّلة، مجّلة باللغة العربية. وهي، فوق هذا كّله، 
مولوتوف  كوكتيل  اأن��ه��ا  اأي  ام���راأة.  تحريرها  ت��راأ���ض  مجلة 

بر�شم النفجار..."!!
يا �شاتر!

ال�شّيدة حّداد في هذا العر�ض تعّدد - بغ�شب - الأ�شياء التي 
كان يجب على الظالميين الك�شالى اأن يثوروا لأجلها: جن�ض 

مكتوب باللغة العربية، رئي�شة تحريرها امراأة... هّيا 
فلتهّبوا اأيها الإرهابيون التنابل. ماذا تنتظرون اأكثر 
من ذلك؟ )وهنا اأطمئن ال�شّيدة حّداد باأن الظالميين 
اأمّيون تماماً ول يقراأون الكتب والمجالت الثقافية - 
المنع  بالقّوة عبر حكايات  اإّياها  تقريوؤهم  تّم  اإذا  اإل 
ُت����وزَّع في  "الغاوون" ال��ت��ي  اأن  وال��دل��ي��ل   - وال��ح��ظ��ر 
معقل  طرابل�ض  فيها  بما  اللبنانية،  المناطق  جميع 
اهلل"،  "حزب  معقل  الجنوبية  وال�شاحية  ال�شلفيين 
ون�شرت  اهلل،  ع��ن  لوتريامون  قاله  م��ا  ن�شرت  وال��ت��ي 
ابن  ُك��ف��ري��ات  وم��ن  اأب���ي حكيمة،  اأي���رّي���ات  م��ن  بع�شاً 
لبيليتي�ض،  �شحاقية  وق�شائد  وخمرياته،  ال��ح��ّج��اج 

ولوحة  �شابة،  عربية  ل�شاعرة  ج��داً  جريئة  حديثة  وق�شيدة 
غو�شتاف كوربيه التي ُحظرت زمناً في اأوروبا نف�شها، وغير 
"الغاوون"  تتعّر�ض  لم  كّله  ذلك  رغم  اأق��ول  الكثير...  ذلك 
الفردية  الحوادث  بع�ض  �شوى  األلهم  والتهديد،  المنع  اإل��ى 
اإلى الح�شي�ض الذي تعي�ض  الهام�شية، والطبيعية بالن�شبة 

مجتمعاتنا في قعره(. 
)عبر  والم�شتنكرة"  الغا�شبة  الفعل  "ردود  على  رّداً  اإذاً، 
"لم  فتقول:  نف�شها  ح���ّداد  ال�شّيدة  ق  ت�شدِّ طبعاً(  الإيميل 
الت�شمية،  ه��ذه  ت�شتحق  ثقافة  ول  حياتي،  ف��ي  ب��ل��داً  اأع���رف 
الملمو�ض، وتحا�شبه بناء  ثقافياً قبل تحققه  تهاجم منتجاً 
تكاد  مثلما  فكرته،  على  اأي  فح�شب،  المجّرد  ت�شّوره  على 

تفعل با�شتمرار بالُدنا وثقافتنا..."!!
"هذا  مقالها:  بها  بداأت  التي  نف�شها  المنفوخة  وبالطريقة 
لي�ض مانيف�شتو" )كيف يكون المانيف�شتو اإذاً؟(، تختم ال�شّيدة 
اأنف�شكم من مواويل  اأ�شدقائي والأع��داء، دعوا  "فيا  ح��ّداد: 
التحذير والتهويل والن�شح والهداية. ومن م�شاعي التخويف 
العزل..." ال�شيف  �شبق  قد  والإخجال.  والتفزيع  والتاأديب 
من  على  )بالزاي(  "العزل"  كلمة  مّرت  كيف  اأعرف  ول 
وتعني:  )بــالــذال(،  العذل  فال�شحيح:  المقال!  �شّحح 
اللوم، والمثل يقول: "�شبق ال�شيف العذل" واأّول من قاله 
ال�شّيدة  ابنه)هل  قتل  حادثة  في  الم�شري  اأد  بن  �شّبة 
العربي  الأدب  عن  �شيئًا  تعرف  ل  التي  ــّداد،  ح جمانة 
ب�شّبة  يومًا  �شمعت  قد  نف�شها،  هي  تعترف  كما  القديم 
من  اأن  المعقول  من  هل  بمقولته؟!(.  ت�شت�شهد  كي  هذا 
�شّحح المقال - وهو الدكتور في الأدب العربي - لم ي�شمع 
عيون  من  تعّد  والتي  البغدادي  زريق  ابن  رائعة  بمطلع 
قلِت  قد  ُيولُعُه/  العذل  فاإن  تعذليِه  "ل  العربي:  ال�شعر 
حقًا ولكن لي�ص ي�شمُعُه"؟! بل اإن المتنّبي نف�شه، والذي ل 
عـذر لمخـت�ّص في ال�شعر العربي في عدم معرفة �شعره، 
له بيٌت يقول عجُزه: "و�شيفه في جناٍب ي�شبق العذل".

... اإلى اآخر المقال - المانيف�شتو.
لكن كّل ما قلته عن هذا المقال حتى الآن يكاد يكون هام�شياً 
اأمام الهيلة )تعني: الهول، اأ�شتخدُمها لأن ال�شّيدة حّداد باتت 
تحّبذ على ما يبدو تزيين مقالتها ببع�ض "الأك�ش�شوارات" 
بنت  ال���ذي  ال�شتثنائي  الجهل  لنا  �شّببها  ال��ت��ي  ال��ت��راث��ي��ة( 

عليه حّداد وهم اأ�شبقيتها، حيث اأنها، في مقالتها هذه وفي 
باأن  تجزم  "ج�شد"،  موقع  على  المن�شور  الت�شجيلي  الفيلم 
اأتت هي  "ثقافة الج�شد" حتى  العربية" ل تعرف  "الثقافة 
ومجّلتها "الرائدة" )بح�شب و�شفها المجّلة في الفيلم! هل 
اأعدادها  اأي من  اأح��داً ي�شف مجّلته التي لم ي�شدر  �شمعتم 

ب�"الرائدة"؟!(.
ه���ل ي��ع��ق��ل اأن���ه���ا ل���م ت�����ش��م��ع ب��ال��ن��ف��زاوي اأو ب��ال��ت��ي��ف��ا���ش��ي اأو 
العاطر  ب�"الرو�ض  ت�شمع  لم  اأنها  يعقل  هل  بال�شيوطي...؟ 
في  يوجد  ل  فيما  الأل��ب��اب  ب�"نزهة  الخاطر" اأو  نزهة  ف��ي 
الحديث،  الع�شر  ف��ي  )ح��ت��ى  ال��ع�����ش��رات؟  وغيرهما  كتاب" 
رغم ماأ�شوية ما و�شلنا اإليه من ح�شي�ض، ثمة تجارب جادة 
تحرمنا من اّدعاء الأ�شبقّية: على �شبيل المثال ل الح�شر، 
الجريئة  الل��ك��ت��رون��ي��ة  الإي��روت��ي��ك��ي��ة  "النفزاوي"  م��ج��ل��ة 

منذ  جمعة  جمال  ال�شتثنائي  الباحث  يحّررها  التي  ج��داً 
"ثقافة دوت كوم"  ُن�شر عنها مقال في زاوية  �شنوات، والتي 
"النهار"  بجريدة  ح��ّداد  ال�شّيدة  ُتديرها  التي  ال�شفحة  في 
اأ�شدرها  "فرادي�ض" التي  اأي�شاً مجلة   .2008 اآذار   2 بتاريخ 

عبد القادر الجّنابي...(.
جاءت  اإن��ه��ا  ح���ّداد  ت��ق��ول  العربية" ال��ت��ي  "الثقافة  ل��دى  اإن 
"ج�شدياً" ل تملكه ثقافة اأخرى  بمجّلتها لتحريرها، تراثاً 
اأنا �شخ�شياً  على وجه الكرة. هل في التراث الغربي )الذي 
تغّزلن  ���ش��اع��رات  ب���ه(  وال��م�����ش��ح��وري��ن  المعجبين  اأ���ش��ّد  م��ن 
كما   - ال�شريحة  بالأ�شماء   - اأحّبتهن  وب��ذك��ور  بفروجهن 
حدث في التراث العربي؟ هل في اأي لغة اأخرى يوجد ن�شف 
اأفعال  م��ن  لغتنا،  ف��ي  ال��م��وج��ودة  الجن�شية  ال��م��ف��ردات  ع��دد 
واأ�شماء يفوق عدُدها عدَد ال�شتائم التي ا�شتخدمتها ال�شّيدة 
الأكاذيب  الثرثارون،  الغيورون،  المذكور:  حّداد في مقالها 
للرّد على  اإل��خ!!!  الِحّطة...  الخ�شا�شة،  ال��رداءة،  الرخي�شة، 

مهاجميها الوهميين والمحلوم بهم؟
في مقالها المانيف�شتو هذا، والذي تقول اإنه لي�ض "محاولة 
باأن من  افتعال �شجة" )وهو الفتعال بعينه(، تقول ح��ّداد 
اأن  هو  النفجار"،  بر�شم  "مولوتوفاً  المجلة  من  �شيجعل 
تنفي  بب�شعة مقاطع  ذلك  وبعد  امراأة".  "رئي�شة تحريرها 
اأن  اأو   "ن�شوية"  مجّلتها  تكون  اأن   - الزدراء  م��ن  بكثير   -
"معاذ  بتعبير  ذل��ك  ُمتبعًة  الن�شائي"  "الجمهور  ت�شتهدف 

اهلل!".
ما يجعلني اأتوّقف عند ذلك هو وعي ال�شّيدة حّداد باإمكانات 
ا�شتثمار الجانب "الن�شوي" في م�شروعها من خالل تردادها 
جملة "رئي�شة تحريرها امراأة"، وفي الوقت نف�شه تبّروؤها من 
هذا الجانب وبازدراء بالغّي )"معاذ اهلل!"(. اأي اأنها ل تطّبق 
فقط المثل الذي ا�شتعملته في مقالها:"نريد ال�شيء ونب�شق 
عليه". بل تذهب اإلى اأبعد: نب�شق على ال�شيء لأننا نريده.
اإع��ادة ق��راءة التعقيب الهادئ  اإل��ى  اأدع��و ال�شّيدة ح��داد  وهنا 
الذي كتبه نائل الطوخي على مقالها ذاك، والذي ن�شره في 
مدّونته اللكترونية )ول اأعرف �شبباً لعدم ن�شره في المنابر 

المعروفة التي يكتب فيها(. 

التعليق على ثقافة "الَهْي�شة"
بالطبع، اأ�شلوب "الهي�شة" الإعالمية الذي اّتخذته ال�شّيدة 
حّداد م�شاراً لها،  ي�شنع نجوماً ول ي�شنع كّتاباً. ناهيك باأن 
النجومية لها مجالتها الأخرى. فهذا الن�شاط الجتماعي 
)م��ئ��ات ال�����ش��ور ع��ل��ى الإن��ت��رن��ت، اآلف الأخ���ب���ار ع��ن دعوات 
اأدبي  اإن��ج��از  يقابله  ال��ذي ل  م���ج���اّلت...(،  اأغلفة  ورح���الت، 
يوؤخذ على محمل الجّد، كان �شيجد �شدراً اأرحب في مجالت 
"الهي�شة". ولو  اأخ��رى غير الأدب. فما يبقى هو غير هذه 
�شلطات  اأ�شحاب  م��ن  �شبقوها،  كثر  ح��ال  ف��ي  قلياًل  تاأّملت 
ومنابر )من يذكر ا�شماً واحداً؟(، لراحت وقراأت واجتهدت 
الحاج  اأن�شي  كتبه  ما  وا�شتن�شاخ  بتقليد  الكتفاء  ب��دل  اأكثر 

و�شوقي اأبي �شقرا منذ خم�شين عاماً.
تكون  ل  اليوم  بجراحها  المثخنة  العربية  الثقافة 
بال�شعر.  خا�ض  اأكاديمي"  "�شتار  ببرنامج  نه�شتها 
باأن  والعجيج  بال�شجيج  ال��ق��ارئ  اإق��ن��اع  بمحاولة  اأو 
تجمعهم  اأن  ه��و  وح��ي��د  ل�شبب  ان��ت��ح��روا  ال�����ش��ع��راء 

ال�شيدة حّداد في اأنطولوجيا.
وهنا يهّمني التاأكيد باأن خروجي في الرّد على حدود 
المو�شوع )�شرقة م�شروٍع طاّلبيٍّ والت�شّلح بال�شلطة 
ذلك( هو  ل�شمان عدم ف�شح  والإعالمية  المنبرية 
حّداد،  ال�شّيدة  تمّثله  الذي  النموذج  نقا�ض  ل�شرورة 

وفقط من هذه الزاوية ل اأكثر ول اأقّل.

التعليق على "ال�شندوق المغلق"
الدع����اءات  وت��ج��اوزن��ا  ال�شطو،  حكاية  ع��ن  تغا�شينا  م��ا  اإذا 
والتبّجحات، وبلعنا "الريادة"، فال بّد من اأن يبقى لم�شروع 
كهذا هدف كبير وجليل )ووحيد(، وهو م�شاهمته في ك�شر 

التابو الذي يعّم ثقافتنا الحالية.
لكن هل هذا �شحيح؟

تقول ال�شّيدة حّداد في فيلمها الت�شجيلي الخا�ض بالمجّلة 
�شمن  �شتكون  "ج�شد"  اإن  "ج�شد"(  م��وق��ع  على  )م��وج��ود 
فهو  ل��ذل��ك  ت�شوقه  ال���ذي  ال�شبب  اأم���ا  مغلق"!  "�شندوق 

الآتي: تحا�شي الرقابة.
�شتوّزع  المجلة  اإن  ح���ّداد  ال�شّيدة  ق��ول  ذل��ك  على  �شاأعطف 
الكلفة(،  )الباهظ  ال�شريع  وب�البريد  ال�شتراك،  بطريقة 
على الموقع )فقط مقاطع �شغيرة من كل  محجوبة  وهي 
)الغريب  الفاخرة  الطباعة  عن  المتكّرر  وحديثها  ع��دد( 
�شدور  قبل  ال���ش��ت��راك��ات  م�شاألة  ع��ن  بالحديث  ب���داأت  اأن��ه��ا 

المجلة(... لأ�شاأل الآتي:
التابو،  لك�شر  م�شروعاً  بالفعل  هو  المجلة  م�شروع  ك��ان  اإذا 

فكيف يكون في "�شندوق مغلق"؟
اأجل  من  الورقية  المغلق" للمجّلة  "ال�شندوق  ك��ان  اإذا  ثم 
تحا�شي الرقابة، فلماذا يكون ثمة �شندوق مغلق لالإنترنت 
التي ل تخ�شع لأي نوع من اأنواع الرقابة )المجلة لن تكون 

ُمتاحة على الموقع كما توؤكد ال�شّيدة حّداد بنف�شها(؟!
ثم ما فائدة مجلة لن يقراأها اإل من يملك األف دولر يدفعها 

ثمن ا�شتراك �شنوي؟
هل التابو المرجو ك�شره هو الموجود فقط لدى الأغنياء؟

هل "ال�شندوق المغلق" بالفعل لتحا�شي الرقابة؟
من  ال��ع��رب��ي،  الخليج  ا�شتثنينا  اإذا  ال��ع��رب،  ال��ق��ّراء  بين  ه��ل 

ي�شتطيع دفع مثل هذه المبالغ لقراءة المجلة؟
وبكالم اأو�شح: هل الم�شروع تجاري؟

اإذا كان كذلك، وهذا ما تقوله الطباعة )الفاخرة( وال�شندوق 
المغلق )الفاخر( وال�شتراك )الفاخر( والَحْجب الإنترنتي 
اأن تخّفف من  اإذاً  بال�شّيدة ح��داد  اأول��ى  كان  )الفاخر(، فقد 

�شجيجها لأنه بالفعل ثمة من يريد اأن يكتب.
ماهر �شرف الدين

لل�شيدة ح��ّداد... ومع  بكتاب  "الملحق" الحتفائية  اأحد عناوين 
تحريف ب�شيط يمكن القول: عنوان يليق بالمرتفعات.
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اأكتب لك 
بحا�شة عنكبوت �شافر 

ل�شاني ملّفق في تاريخ معتم 
وقلبي جبال تكابر ال�شفوح

تاأخرُت كثيراً 
في كتابة ق�شيدة ت�شرح الخ�شارة 

هل لأني نجوت من العاطفة 
حين كانت تق�شف بنات الجيران 

وهّن ي�شلين لأجل �شوبر �شتار 
New Look �وهز الخ�شر وال

لكن بنات الجيران ل يع�شقن اأولد 
الجيران 

اأيها ال�شرطان 
ن معي �شيجارة الحب  دخِّ

لنلوث الغرفة والج�شد والمو�شيقى 
لنترك الم�شّحات للعقالء 

والم�شاجد لجمع التبّرعات 
وال�شجون ل�شحايا الراأي الخا�ض 

لندع فئران الأّم تاأكل من قمح الأب 
الأخت تهند�ض بيت الطاعة 

الأخ يعّبئ هاتف الحبيبة 
�شاألعب دور الكلب 

اأت�شّمم ل�ّض العطر 

واأنبح خلف �شيرة الحب 
�شاأحلق وجهي ب�شابون الفرح 

واأقول: كان حذائي طالحاً 
لم ياأبه ل�شجيج م�شيتك 

عائلتي ال�شم�شية 
ت�شكن �شحراء معّطلة 

��ل براتب  ي��ت��و���شّ ل��م  وال���ب���وح 
تقاعده 

لأنه من مخّربي 1 ماي 
اأغ�شبُت حكومة التناوب 

ف�شّبت علّي جام تكنوقراطيتها 
يا اإلهي 

تكنوقراط 
يقطفون زهرة ال�شحراء 

ل داعي للكذب 
ام������روؤ ال��ق��ي�����ض ل���م ي��ك��ن في 

�شهرة مايكل بولطن 
الوديان وقناني النبيذ 
كانت �شريطه الم�شّور 

اإلى  ب��ح��ب��ي��ب��ت��ه  ولأن�����ه و����ش���ى 
ال�شياطين 

لم يدخل ف�شيح جّناتها 

اأها... البنات في مثل فتنتك 
ع�شيرات على الفهم 

رن عملة المواعيد  يزوِّ
وين�شين تواريخ ميالدهن على برج 

العقرب 
حبيبك داعية للرفق بالحيوان 

ي�شّفف �شعر الحمل 
ويتحالف مع اأميركا �شّد الإرهاب 

هل تحّبين اأميركا اأكثر مني؟ 

العالم باأ�شره 
يبرم �شفتيه على �شاعرك 

مهلو�ض 
وغير قابل للتحويل البنكي 

واإحياء علوم الج�شد كديوني 
اي الإن�شانية  وحمَّ

عر الذي يفتل �شاربه  وال�شِّ

ل اأحد هنا 
اأتعبت تفاهاتي 

ولم يتعاَف جمر الهواء 
اأريد كّفاً بحجم الأفيون 

لأ�شفع تبغ الليل 
اأريدك 

اأََلْم تقولي باأني طفلك

اأهّيئ ال�شاد�شة �شباحاً 
لأفاو�ض فيِك اإغفاءَة روحي الجائعة

منذ اكت�شاف حّبي النووي 
والح�شارات تغلق منافذ القلب 

النهار ل ياأتي على ح�شان اأبي�ض 
كما تتوّقع مراهقة 

النهار 
كاأيام الآحاد 

ذنٌب على عنق الموظفين 

ل داعي لل�شدق 
ولدت في عام تافه 

اأُ�شقط فيه �شاه اإيران 
كبرت في مدينة تافهة 
تحتفل باأ�شبوع الجمل 

على  ت������زح������ف  ال��������رم��������ال  ب����ي����ن����م����ا 
الجّمالين 

اختلقت الكثير من التفاهات 
لأكون حالة �شرود 

في ملعب تحتّله القبيلة 

اأ�شتاق اإليك 
فاألعن ات�شالت المغرب 

�شوتك يبرق 
اأهي ح�شا�شية النور 

تبادلني الغو�ض في ماء النوم؟

كما العادة 
اأ�شتيقظ قبل ال�شم�ض 
هذا ما اأوهم به نف�شي

بالخيال ذاته 
اأجعلك تحملين نظاراتك لمطاردة 

الم�شتقيمات 

واأقذف بكروية الأر�ض 
اإلى اأقرب فكرة مهمالت 

بَك"  مري�شٌة  "اأنا 
احمديني 

لأن�����ك ل���ن ت��ت��ب��ع��ي ب���رن���ام���ج الأم����م 
المتحدة 

على الأقّل 
�شاأحمل لك كيلو موز 

واأتو�ّشل الأ�شبرين 
اأن يكون برداً و�شالماً 

اأنا مري�ض بك 
لكن اأمرا�شي كثيرة 

اأمرا�ض العاطفة والعقل والكتابة 
والم�شتقبل اللعين 

هو الحّب يكرع ملح الليل 
على طاولة التخاريف 

ي�شكر 
يتعّرى 

يرق�ض كالبدوي في حانة الرم�ض 
ثم يعود 

لي�شتلقي على �شريره البارد 

اأ�شتعجل ن�شر حماقاتي 
اأ�شتعجل النظرات ال�شيطانية 

فال تنزعجي 
ل بّد من اأن اأ�شتعجل القبلة 

�شتكون اأ�شابعك معّلقاتي الع�شر 
واأ�شابعي رماحاً تنه�ض �شمتك 

ما الذي اأفعله؟ 
ه�������ذا م�����ا ورث�����ت�����ه ع�����ن اأج����������دادي 

الحمقى 

اأقارن حّبي بحّب الآخرين 
قي�ض اأكلته الفيافي 

روميو �شقطت عليه النافذة 
�شديقي ا�شتنزفته 350 كيلومتراً 

اأقارن حّبي بحّبك 
فاأ�شحك 

لعبة  ف�����ي  دائ������م������اً  اأف���������ش����ل  لأن��������ي 
المقارنات...

الكنتاوي لبكم

ميريام كالغان

البحر
ير�شم نف�شه

على المحارة 
البي�شاء، ذات القدم 

الحلزونية
المملوءة بالبذور

ك�شبكة �شيد،

وعلى الرمال حيث 
يتك�ّشر الموج

اًل باأخبار  ُمحمَّ
الو�شول الجّيدة

وجد الأب المحارة
حيَّة على الحاجز 

التراب،

مها اإلى ابنته: وقدَّ
قدٌم �شوداء، وقوقعة 

مطليٌة
�َشُتفِرغ �شوتها

في اأُُذن ال�شغيرة
ذلك ال�شوت الذي
كطنين البحر في 

الحلم
ين�شاب مقباًل من 

نب�ض الحياة
ُمنادياً:

اأخبار �شعيدة... 
اأخبار �شعيدة...

ترجمة: لينا �شدود

�شومعة  تهتّز  اأن  ني�شان  في  الظّن  ك��ان 
الق�شيدة

في �شروق القافيْه
اأو ي�شتفيق ال�شوء من قمٍر يوؤوْب

ل اأن يفّر الحرف من �شدري ويمعن في 
التثاوؤب والهروْب

حرفان ياأتلقان في كتفي 
و����ش���در ال��ب��ي��ت ك��ال��ط��ف��ل ال��م�����ش��ّرد في 

عكاْظ 
ال�شعر في  انفالت  ياأوي  ياأويه، من  من 

جردائه
من يبتني بيتاً له، وي�شّد اأوتاداً ويخترق 

المروْج؟
كان الظّن في ني�شان

اأن تر�شو ن�شائمه ثنّيات الثلوْج
فتخرج الفو�شى وينت�شر الربيْع 

ق�شيدًة مغ�شولًة من ليلٍك وزنابٍق
بال�شنادل  الم�شّمخ  ال�شوق  م��ن  ك��وخ��اً 

والطيوْب 
كان الظّن في ني�شان

اأّن ال�شعر اأ�شدقه الكذوْب
النّوار  م�شى  قد  الك�شيحة،  اللغة  فواكه 

في اأنحائها 
فتنف�شْت حيويًة وتكاد من اأْلٍق تذوْب

كان الظّن في ني�شان
وتحّل  رحالها  الكالم  ُتلقي ع�شافير  اأْن 

في �شدري
فتغدو �شدر بيْت

�شجر  من  التّو  في  ق�شيدًة  ت�شوغ  لكي 
القوافي 

وردَتْين و�شهقَتْين لعجز بيْت
م��ل��ّون��اً ب��ال�����ش��ّم وال��ت��ن��وي��ن م��ّت��خ��ذاً من 

النيروز بردته 
ومن ورد ال�شباح براقع لوؤلوؤٍ وك�شاء نوْر

قفا عند الندى يا �شاحبّي وذّكراني 
اأين خّباأت الق�شائد نف�شها بين ال�شطور

في  غمائم  وان���داح���ْت  بالقلب  وط��ّوف��ْت 
ال�شماء 

ت�شابكْت برقاً واإبراقاً واإلفاً وائتالفاً
اّت�شاقاً  قافيتي  لتزيد  واْف�شحا  حّدثاني 

وارتواء 
وان��ق��ال ع��ّن��ي اح��ت�����ش��اد ال��ف��ق��د ف��ي حّمى 

الح�شوْر
كان الظّن في ني�شان اأن يغفو قلياًل كي 

تنام حبيبتي، 
فاأ�شيل من اأهدابها بع�ض الق�شائْد،

ومزماري  معّلقتي  ذوائبها  في  اأعلق  اأو 
وبع�ض �شدى الزبوْر

اأغنيتي،  و����ش���ه���ر  م����ي����الدي  ���ش��ه��ر  ه�����ذا 
واأغنيتي ال�شغيرة، في ب�شاتين الحبوْر

كان الظّن يا ني�شان اأن تحنو لنغزل من 
كذاب ال�شعر اأثواب الغناْء

حْلق  م��ن  ال��ب��ك��ر  ال��رب��ي��ع  مو�شيقى  ت��ف��ّر 
ال�شمندل اإذ ينادي خل�شًة لياله 

لكْن في ا�شطفاف الثلج ينك�شر النداْء
لي�شتحيل المّد جزراً وال�شماء �شدًى وماْء

جمال محمد اإبراهيم
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محمد م�شعاد

مّرًة
كانت الأر�ُض

اأُُذناً
م�شرعَة الجهاِت

ت�����������������������ش�����������غ�����������ي 
لمفاتنها.

ال�شماُل
نهٌد قائٌم
ليل نهار

والجنوب
فانو�ض

يجمع ال�شوء.
الغرُب

ق�������ل�������ب ي����ك����ت����ن����ز 
الرغبات

وال�شرق �شدر،
ي�شتريح  ع��ل��ي��ه 
�شهاد  من  القمر 

الع�ّشاق

مّرة
كانت

الأر�ض كرًة
تدور

المجّرات  ت���راود 
عن نف�شها

غير  ت���ج���د  ف����ال 
كلمات

وبع�ض الُقَبل
اإل����ى اأن  ت��دف��ئ��ه��ا 

يجيء
ال�شيف.

مّرة
كانت الأر�ض

م�شّطحة
على  ت����ت����م����اي����ل 

خ�شر امراأة
ت���������دّل���������ك 
ن������ه������ده������ا 

الأي�شر
عّله يروي

الأر���������������ض 
�شهواتها

تتدّفق
ب��������������ي��������������ن 
ال���������ش����ل����ب 
والترائب.

مّرة
ك�����������ان�����������ت 
الأر���������������ض 

َفْرجاً
ي�������ش���ت���ق���ّر 
على قرَنْي 

ثور
هائج،
نهاراً

ُي��دح��رج��ه��ا جهة 
اليمين

ول���������ي���������اًل ج���ه���ة 
الي�شار
واإن كلَّ

ا�شتكان لنف�شه
يجتّر الوقت

غير اآبه
باأن الأر�ض

ك����ّل هذه  ع��ل��ي��ه��ا 

الفتن.

ولأن الأر�ض
م�شّطحٌة

مّرًة
اأُُذٌن

واأخرى
كرٌة،

ف������ل������ن ي���ن���ت���ه���ي 
الج�شد

ما دامت
الأر�ض

فينا
على

الرغبة  ق�������رون 
تدور.

متوافر في جميع مكتبات لبنان
�سعر الن�سخة الواحدة  3
لال�شتعالم من خارج لبنان

carmen@alghaoon.com

تّفاحة نيوتن     تّفاحة �آدم
جاذبّية �لأر�ض      جاذبّية �ملر�أة

�سقوط من �ل�سجرة      �سقوط من �جلّنة
  وجدُتها       فقدُتها

ذبيّة
جلا

حتا �
تّفا

انك�شارات  نرّمم  اأن  فكرٌة 
الأف���������������ق ب����ان����ف����ع����الت����ن����ا 

الجميلة
�شاعة نخت�شم بال �شبب

قامو�ض  ن���ل���ّون  اأن  ف���ك���رة 
الم�شاء 

ب����اح����ت���������ش����اب ال����ق����ن����ادي����ل 

المعلقة في �شقف غربتنا 
الكبيرة

فكرة

الن�شو�ض  ق��راءة  نعيد  اأن 
بالمقلوب

ن��ع��ت��رف بوجود  دم��ن��ا  م���ا 
اأبجدّية اأخرى

وطالما اأن الوقت ل يت�شع 
للبوح 

فلنفكر باأناملنا 

ون������ك������ت������ب ع������ل������ى رخ���������ام 
الم�شاّلت

اأن الق�شيدة وخزة حرف

ن����خ����ت���������ش����ر م�����������ش�����اف�����ات 
الت�شظي 

بارتعا�شة 
تبتكر المطر

ت��ن��ّف�����ش��ن �شوء  ف��ال��ل��وات��ي 
النهار بمقلتّي

اأورق����������ت ف����ي اأح����داق����ه����ن 
�شالة دامعة

ف�شال الدعاء على راحتّي
اأن����ا ال��ع��ا���ش��ق ال��م��ك��ّرر في 

المرايا
وتنّهدي  وط����ن  ���ش��ه��ق��ت��ي 

غابٌة من اأنبياء
فكيف تلعثمت في �شفتيك 

حروفاً
واأنت امتداد لكل اللغات

...
وما بين هذين

بالأ�شالك  م��ط��ّوق  وط���ن 
ال�شائكة

واأمنيات مه�ّشمة
المدائن  ذاك�������رة  ت���ن���زف 

العتيقة
فت�شيل اأدعية ال�شباح على 

المنائر
 موؤّكدة ذبول النهارات في 

الهوام�ض
لأن المتون كذبة كبرى
والظنون خدعة اأخرى

هكذا تن�شج الأ�شئلة

لتت�شع فخاخ الن�ض
وربما اأنا الوحيد 

المنهمك بهند�شة الفراغ
وربما اأنا الأخير 

اإن ما اأعرفه،
قد  ال�����ق�����زح  ح���م���ائ���م  اأن 

هاجرت - ذات هديل -
    مخلفًة وراءها 

           )ري�شة من اأ�شف(
اأراه  ق��د  م��ا  م�����ش��اح��ة  واأن 

اأمامي من النطفاء 
ت�شاوي م�شاحة ما ل اأراه

واأن... واأن...
الع�شاء  م��ن��ذ   - وه����اأن����ذا 

الأخير -
 اأفّت�ض في رغوة الحزن

عن ب�شمة راوغتني 
واختباأت في �شدف المرايا 
اأفّكر حين تدهمني رع�شة 

المعنى 
اأن اأتكاثف حّد التال�شي

لأّند�ضَّ في حلزون الكالم
بين  اأت���ك���ّم�������ض  اأن  اأف����ك����ر 

ال�شطور
وبين ال�شطور

الت�شّظي  لحظة  لأقتن�ض 
على �شفة الورقة

فقد اأخبرتني "النخلة"
اأن وراء الفوا�شل

 تغفو البالد.

عمر عناز

يدان... للفنان ال�شوري اإبراهيم حميد.



�شمعنا اأغنية البحر
فلم نعد قادرين على النوم

ياني�ص ريت�شو�ص

البحر اأو�شع ما يكون، واأنت 
اأبعد ما تكون والبحر دونك 

يا عراق...
بدر �شاكر ال�شّياب

مقفر  ب����ج����وارن����ا  وال���ب���ح���ر 
كباحة المدر�شة

اأمواج �شغيرة
ترّن كالتنك منذ اأيام...

محمد الماغوط
العظيم  ال��ب��ح��ر  اأي���ه���ا  ن��ع��م 

الذي ُوهب الزبد،  
اأيها الجلد الأرقط، 

والْكالميد المثقوب  
األ���ف ���ش��ورة م�شّغرة  ب��األ��ف 

تعك�شها ال�شم�ض،  
المطلقة،  ال����ه����درة  اأي���ت���ه���ا 

ال�شّكرّي بلحمك الأزرق  
الذي يع�ّض ذنبك البّراق ...  
بول فاليري

اأنا حّبي �شيف ظافْر
حمل الدنيا اإليه 

�شلب البحر الجزائْر
قال �شّكيها عقوْد

�شعيد عقل
هي تنظر فاأراك

هي تعمل فاأتاأّمل معجزاتك
ت��ن��ت��ه��ي ل��ه��م الأر���������ض عند 

اأعمدة البحر

وتنتهي لي بحدود قدميها
اأن�شي الحاج

ولو لم يكن للبحر عندَي روعٌة
واأمواُجه الزرقاء تعلو وتهبُط
لكنُت مقيماً في دم�شَق كمدفع
على �شدر حزب ال�شعب دوماً ُي�شلَُّط
�شدقي اإ�شماعيل
في الغرفة الوحيدة التي ل 

تتكّلم اليونانية في اأثينا
اأمام بحر

ي������اأت������ي زب����������ده م������ن ل���ه���اث 
غريق...

وديع �شعادة
مدٌّ على وجه البحر

حفٌر في النهر

اإيقاع  على  تن�شدل  عين  اأي 
الج�شد

بين الف�شول
الثمرة  ت�����ش��ّق  ل  ث��ان��ي��ة  اأي 

حتى الندامة
بول �شاوول
ب���اأن���ي اأح����ب����ائ����ي  اأب�����ل�����ْغ  األ 
ركبُت البحَر وانك�شَر ال�شفينْه
ففي دين ال�شليب يكون موتي
ول البطحا اأريد ول المدينْه
الحاّلج
نف�شه  ع����ن  ي��������رّوح  ال���ب���ح���ر 

ويت�شّلى
م��ع ال�����ش��م��اء وك��اأن��ه��ا غطاء 

�شرير
جوي�ص من�شور

مراهق البحر 
بداأ مراهق اأميركي رحلة بحرّية حول العالم في قارب 
اآي�شالند طوله 11 متراً، بهدف حيازة لقب: اأ�شغر بّحار 
اأميركي يجوب العالم. ورغم المخاطر الأكيدة فاإن والَدي 
المراهق مقتنعان بجهوزّيته لخو�ض هذه المغامرة التي 
�شت�شتغرق عاماً كاماًل، يجتاز خاللها م�شافة 33800 كم.
)يو. بي. اأي(

... و�شاعة البحر
اأخيراً، اأي بعد 67 عاماً، تمّكن غّطا�شون من انت�شال �شاعة 
العام  ف��ي  بايكون  تيدي  البريطاني  ال��رائ��د  فقدها  ذهبّية 
عند م�شيق  البحر  في  انزلقت من مع�شمه  عندما   1941
اأنها ما زال��ت تعمل. واعتبر بايكون  جبل ط��ارق، والعجيب 
"معجزة". باأن ما حدث  الذهول،  اأ�شابه  الذي  )90 عاماً( 
)يو. بي. اأي(

اأنطولوجيا البحر 

غوى ثّم عوى هو النقطة، لم ي�شقط �شهواً.
�شوقي عبد الأمير

في العدد المقبل
كاتولو�ض �شاعر الغزل الروماني
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